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Indholdsfortegnelse:
Punkt 1 - Udvalasdaasordener
Punkt 2 - Lokalplan 85, Vellerup
Punkt 3 - Persontransport i Skibby Kommune herunder midlertidig drift af
skolebusserne
Punkt 4 - Separering af Røgerup. Anlægsregnskab
Punkt 5 - Separering af Skuldelev Strand. Anlægsregnskab
Punkt 6 - Evaluering af målopfyldelse på kvalitetsstandarder for år 2001 og forslag til
kvalitetsstandarder for år 2002
Punkt 7 - Regnskab for Ejendomsfonden Hammerqården
Punkt 8 - Udvidet åbningstid i forbindelse med Skibby Idræts klubs bvfest
samt Tillæasdaasorden
Sportshal ved Skuldelev skole
Anmodning om udtrædelse af byrådet

Pkt. 1 - Udvalasdaasordener
Dagsordener fra afholdte møder i følgende udvalg er udsendt tidligere:
Miljø- og teknikudvalget - den 24. april
Skole-, social- og sundhedsudvalget - den 30. april
Økonomiudvalget - den 14. maj
Byrådet tager på møde den 22. maj 2002 til efterretning.
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Pkt. 2 - Lokalplan 85, Vellerup
J. nr. 01.02.05P16/AKH
Miljø- og teknikudvalget behandlede den 19. december 2001 udkast til lokalplan 85
med følgende kommentarer:
Forslag til lokalplan nr. 85 samt kommuneplantillæg videresendes til behandling i
økonomiudvalget, når følgende ændringer er indarbejdet:
• Lokalplanen skal samlet omfatte de 2 endelige matrikler, som udstykkes fra
matr. nr. 7-a Vellerup by, Vellerup, inkl. det areal som skal overføres til
landsbyen.
• Der etableres byggefelter på matriklerne som friholder nordlig "restareal" for
bebyggelse.
• De bygningsregulerende bestemmelser i den nye lokalplan er identiske med de
gældende bestemmelser i Lokalplan 34.
• At lokalplanen entydigt illustrerer den ønskede sammatrikulering, og at der ikke
kan foretages yderligere udstykning.
Ejerens landinspektør har nu fremsendt et revideret forslag, som imødekommer
udvalgets beslutning.
Forslaget vedlagt sagen.
Miljø- og teknikudvalaet indstiller på møde den 24. april 2002, at det reviderede
udkast fremlægges som lokalplanforslag fra den 4. juni til den 27. august 2002.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 14. maj 2002 miljø- og teknikudvalgets
indstilling.
Byrådet godkender på møde den 22. maj 2002 miljø- og teknikudvalgets indstilling.

Pkt. 3
Persontransport i Skibby Kommune herunder midlertidig drift af
skolebusserne
J. nr. 13.05P17/NCN
Projekt Landdistrikter bevæger sig forsigtigt fremad. Kommunen har - som svar på
følgegruppens opfordring - kun fået få tilbagemeldinger "fra baglandene" med ønsker
og forslag - og forventer nu at modtage HUR's oplæg til en ny kørselsordning i løbet af
maj måned.
HUR oplyser, at både Bramsnæs og Jægerspris med lidt forsinkelse også er kommet
med i projektet og forventes at deltage i en samlet løsning, hvilket både arbejds- og
følgegruppe i Skibby Kommune anser for at være en stor fordel.
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Den samlede løsning forventes - såfremt enighed opnås - at blive udbudt i
oktober/november 2002, således at ordningen kan starte ved skoleårets begyndelse,
august 2003.
Der var allerede ved projektets start usikkerhed om, hvornår det var realistisk at
kunne nå til enighed om en ny kørselsordning, hvorfor teknisk forvaltning allerede i
efteråret 2001 drøftede med HUR, om man inden for projektet kunne sikre driften af
skolebusserne, uden at denne skulle udbydes.
Det har kommunen fået tilsagn om, idet HUR har mulighed for lovligt at udvide en
igangværende kontrakt, som man har med firmaet Partnerbus.
Indstillingsbilag vedlagt sagen.
Miljø- og teknikudvalaet indstiller på møde den 24. april 2002, at der indgås
kontrakt med HUR om at videreføre skolebuskørslen på de hidtidige ruter 474 og 475
med de tilretninger, det nye skoleår betinger, idet der lægges vægt på, at det er de
samme chauffører, som kører i dag. Kontraktsummen på kr. 1.683.792 godkendes.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 14. maj 2002 miljø- og teknikudvalgets
indstilling.
Byrådet godkender på møde den 22. maj 2002 miljø- og teknikudvalgets indstilling.

Pkt. 4 - Separering af Røgerup. Anlægsregnskab
J. nr. 06.01.03Ø08/BB
Efter afslutning af ovennævnte anlægsarbejde har Rambøll udarbejdet anlægsregnskab
i forbindelse med separering af Røgerup.
Efter afslutningen af regnskabet er afholdt yderligere udgifter på i alt kr. 55.379,00.
Beløbet er afholdt til kurator for boet JSB Entreprise A/S under konkurs.
Af vedlagte regnskab og ovennævnte beløb fremgår følgende:
Anlægsbevilling
Forbrug i h.t. anlægsregnskab
Afholdt til konkursboet
Besparelse

kr.
kr.
kr.
kr.

2.000.000,00
1.539.104,06
55.379,00
405.516,94

Økonomisk forvaltning har afstemt regnskabet i forhold til kommunens bogholderi.
Besparelsen skyldes primært mindre udgifter på pumpestationer, maskiner, el og SRO
samt lavere grundvandsspejl end forventet.
Anlægsregnskab vedlagt sagen.
Miljø- og teknikudvalget indstiller på mødet den 24. april 2002, at
anlægsregnskabet godkendes.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 14. maj 2002 miljø- og teknikudvalgets
indstilling.
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Byrådet godkender på møde den 22. maj 2002 miljø- og teknikudvalgets indstilling.

Pkt. 5 - Separering af Skuldelev Strand. Anlægsregnskab
J. nr. 06.01.03Ø08/BB
Efter afslutning af ovennævnte anlægsarbejde har Rambøll udarbejdet anlægsregnskab
i forbindelse med separering af Skuldelev Strand.
Af vedlagte regnskab fremgår følgende:
Anlægsbevilling
Forbrug i h.t. regnskab
Ekstraudgift til Rambøll
Besparelse

kr.
kr.
kr.
kr.

10.955.275,00
9.572.290,80
513,40
1.382.470,80

Økonomisk forvaltning har afstemt regnskabet i forhold til kommunens bogholderi.
Besparelsen skyldes primært, at de uforudseelige udgifter pga. lavere grundvandsspejl
er blevet mindre end forventet.
Anlægsregnskab vedlagt sagen.
Miljø- og teknikudvalget indstiller på mødet den 24. april 2002 at anlægsregnskabet
godkendes.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 14. maj 2002 miljø- og teknikudvalgets
indstilling.
Byrådet godkender på møde den 22. maj 2002 miljø- og teknikudvalgets indstilling.

Pkt. 6
Evaluering af målopfyldelse på kvalitetsstandarder for år 2001 og forslag til
kvalitetsstandarder for år 2002
J. nr. SSSF 16.07.10P23
Sundhedsafdelingen fremsender evaluering af målopfyldelse på kvalitetsstandarder for
år 2001 og forslag til kvalitetsstandarder for år 2002.
Ifølge lov om social service er kommunen forpligtet til at udarbejde kvalitetsstandard
for ydelser efter §§ 71 og 72 og fra år 2001 på ydelser efter § 73 a og § 75 stk. 3
samt at evaluere disse standarder 1 gang årligt.
Evaluering af kvalitetsstandarder i perioden 1. januar 2001 til 31. januar 2001 for
ydelserne:
Personlig pleje
Madlavning og/eller udbringning
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Tøjvask
Indkøb/ærinder
Rengøring
Arbejdsmiljø
Sygefravær.
De enkelte ydelsesområder er evalueret i forhold til de opstillede kvalitetsmål og
sagbehandlertid.
En standard: Angiver det niveau for kvalitet man som minimum ønsker og forventer at
kunne opnå. Standarden fastsættes på baggrund af lokale betingelser herunder
organisatoriske og økonomiske forhold.
Kriteriet/eller målet: Angiver det ideelle mål for kvaliteten. Kvalitetsmål tager
udgangspunkt i politiske udmeldinger og økonomi.
Indikatorer/variable: For at måle kvalitet skal der identificeres en eller flere målbare
variable, der kan belyse, i hvor høj grad standarden er opfyldt.
Evaluering af kvalitetsstandarder og forslag til kvalitetsstandarder for år 2002 har
været til høring hos Ældre- og handicaprådet.
Skole-, social- og sundhedsudvalget anbefaler på sit møde den 30. april 2002 de
evaluerede kvalitetsstandarder for år 2001 og forslag til kvalitetsstandarder for år
2002.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 14. maj 2002 skole-, social- og
sundhedsudvalgets indstilling.
Byrådet godkender på møde den 22. maj 2002 skole-, social- og sundhedsudvalgets
indstilling.
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Pkt. 7 - Regnskab for Ejendomsfonden Hammergården
J. nr. BK 00.01Ø24
Orientering for byrådet
Byrådet har givet tilskud til erhvervelse af arealet Hammergården, hvorfor
Ejendomsfonden fremsender kopi af fondens første årsregnskab 2000/2001 til
orientering.
Fremlagt i sagen.
Økonomiudvalget har på møde den 14. maj 2002 taget regnskabet til efterretning.
Byrådet tager på møde den 22. maj 2002 regnskabet til efterretning.

Pkt. 8
Udvidet åbningstid i forbindelse med Skibby Idræts klubs byfest
J. nr. BK 22.01.02
Byfestudvalget i Skibby Idræts klub ansøger i skrivelse af 28. april 2002 om tilladelse
til at holde serveringsåbent fredag den 2. august og lørdag den 3. august 2002 til kl.
01.00 i forbindelse med klubbens byfest.
Byrådet godkender på møde den 22. maj 2002, at Skibby Idræts Klub kan holde
serveringsåbent de to ønskede dage til kl. 01.00.

Tillægsdagsorden til byrådets møde den 22. maj 2002
Punkt 1 Sportshal ved Skuldelev skole
J. nr. 82.00/joh
Styregruppen vedrørende opførelse af sportshal i Skuldelev har afholdt en række
møder og har besigtiget sportshaller i andre kommuner.
Efter møde i Styregruppen den 16. maj 2002 foreslår Styregruppen, at arkitekt- og
ingeniørfirmaet Thorup anmodes om at udarbejde et egentligt skitseforslag til en
sportshal i Skuldelev.
Skitseforslaget skal baseres på en økonomisk forhåndsvurdering fra firmaet, samt på
styregruppens supplerende ønsker.
Forvaltningens indstilling:
Det indstilles,
at
at

arkitektfirmaet anmodes om at udarbejde skitseforslag
forvaltningen bemyndiges til at indgå aftale med firmaet om skitseforslag
inden for den økonomiske ramme på 250.000 kr., som er afsat i budgettet
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skitseforslaget forelægges økonomiudvalg og byråd (gennem miljø- og
teknikudvalget), når anslåede udgifter til anlæg, drift, inventar m.v.
foreligger.
anlægsbevilling m.v. gives, når projektet foreligger oplyst og godkendt
(formentlig i juni d.å.)

Eventuelle yderligere oplysninger til sagen, vil blive udsendt til byrådets medlemmer
tirsdag, den 21. maj 2002.
Sagen behandles af miljø- og teknikudvalget samt af økonomiudvalget den 22. maj om
eftermiddagen.
Indstillingen herfra vil foreligge til byrådets møde.
Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde den 22. maj 2002
at

arkitektfirmaet anmodes om at udarbejde skitseforslag som foreslået af
styregruppen, samt et alternativ som også omfatter areal til nyt sløjdlokale og
areal til klublokale (7-eren)

at

forvaltningen bemyndiges til at indgå aftale med firmaet om skitseforslag inden
for den økonomiske ramme på 250.000 kr., som er afsat i budgettet

at

skitseforslaget forelægges økonomiudvalg og byråd (gennem miljø- og
teknikudvalget), når anslåede udgifter til anlæg, drift, inventar m.v. foreligger.

at

anlægsbevilling m.v. først gives, når projektet foreligger oplyst og godkendt
(formentlig i juni d.å.)

Økonomiudvalget anbefaler på møde den 22. maj 2002 miljø- og teknikudvalgets
indstilling.
Byrådet godkender på møde den 22. maj 2002 miljø- og teknikudvalgets indstilling.

Punkt 2 Anmodning om udtrædelse af byrådet
J. nr. BK 00.01A10
Byrådsmedlem Flemming Rolf Due anmoder i skrivelse af 17. maj 2002 om at udtræde
af byrådet.
Som begrundelse gives både arbejdsmæssige og private årsager.
Suppleant er Holger Andersen, Bonderupvej 3 B, Skibby.
Administrationen foreslår, at skæringsdagen fastsættes til 31. maj 2002.
Byrådet beslutter på møde den 22. maj 2002 at efterkomme ansøgningen med
virkning fra 31. maj 2002.
Holger Andersen indtræder som medlem.
Holger Andersen overtager alle Flemming Due's udvalgsposter.
Flemming Due deltog ikke i sagens behandling.

