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1. Oplysningsskemaer
Boligstyrelsen ønsker oplyst kommunens
planer for opførelse af støttet byggeri
i årene 1987-1990.
Indstillingsbilag vedlagt.
Ejendomsudvalget godkender prioriterings
listen og sagen lægges til efterretning
for økonomiudvalg og byråd.

2. Andelsboligerne Rosenvænget, Skibby.
Godkendelse af skema 3.
Busk byggeadministration ApS har som for
retningsfører for Rosenvænget Andelsbo
ligforening fremsendt anmodning om god
kendelse af endelig anskaffelsessum ef
ter byggeriets færdiggørelse.
Indstillingsbilag vedlagt.
Ejendomsudvalget fremsender den endelige
anskaffelsessum samt berigtigelse af of
fentlig støtte gennem økonomiudvalget til
byrådet med anbefaling.
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3. Lokalplanforslag nr. 55
Erhvervsområde E 6 ved Hanghøjgård
Hermed fremlægges forslag til ovennævnte
lokalplan til vedtagelse.
Lokalplan nr. 55 afløser lokalplan nr.
49 for lokalplanens område.
Forslaget udlægger området i småparceller
og skal fungere som "rugekasse" for mind
re håndværksvirksomheder og igangsættere.
Indstillingsbilag vedlagt.
Ejendomsudvalget fremsender lokalplan
forslaget gennem økonomiudvalgt til byrå
det med anbefaling.

4.

Lokalplanforslag nr. 57
"Fogedgården11, Skibby.
Arkitektfirma Niels Høeg ApS har efter
aftale med kommunen fremsendt ovennævnte
lokalplanforslag til vedtagelse i Skibby
byråd.
Lokalplanforslaget er i overensstemmelse
med byrådets godkendelse af 17. septem
ber 1986 af tidligere fremsendt bebyggel
sesforslag .
Ejendomsudvalget fremsender lokalplanfor
slaget gennem økonomiudvalget til byrådet
med følgende ændringer:
§ 6.1

Al udvendig belysning inden for
området skal udføres som parklam
per .

§ 7.3

Facadehøjden ændres fra 3,2 m til
3,0 m.

§ 7.4

Tagh&ldning min. 4 5 0 og maksimum
550.

§ 7.6

Vinduer og døre i køkken- og bebo
fortsættes ....
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elsesrum skal respektere traditio
nel fagdeling. Vinduer skal ud
føres 2-rammede og sidehængslede.
§ 10.3 Grundejerforeninges vedtægter skal
godkendes af byrådet.

5. Vikarregler for daginstitutionsområdet
Byrådet godkendte i mødet den 22. januar
1986 regler for anvendelse af vikarer
i daginstitutionerne.
Daginstitutionslederne har efter aftale
med administrationen løbende vurderet
reglerne i relation til det faktiske per
sonalefravær således, at institutionsle
derne kunne opnå det bedst mulige grund
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lag for at udarbejde eventuelt forslag
til justering af vikarreglerne.
Lederne og tillidsmandsgruppen meddelte
ved skrivelse af 15. august 1986, at
evt. justering af reglerne måtte afvente

'¿¿¿41

kommunens forhandling med de faglige or
ganisationer .
Disse forhandlinger fandt sted den 6.
november 1986.

Kopi af referat fra for

handlingsmødet samt bemærkninger af 14.
november 1986 for Pædagogisk Kartel ved
rørende vikarreglerne beror i sagen.
Endvidere beror i sagen socialforvalt
ningens notat af 3. december 1986, hvor
af det bl.a. ¡fremgår, at vikarbudgetter
ne for 1987 overstiger 5% af lønbudget
terne med ca. kr. 20.000.
Socialudvalget anbefaler, at de nuværenfortsættes....
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5. Fortsat

de vikarregler fastholdes uændret og at
vikarbudgetterne for 1987 fastholdes på
5% d.v.s. merbudgettet på ialt kr.
20.000 overføres til en særskilt vikar
pulje for daginstitutionerne, hvorfra
der seperat kan ansøges om et beløb.
Bjørn Nielsen og Anni Skov indtager sær
standpunkt, idet de ikke ønsker vikarbud
getterne for 1987 ændret, og idet de øn
sker de nuværende vikarregler ophævet,
og iøvrigt ønsker sagen forelagt byrå
det.

6. Nedsættelse af en børnegruppe
I forbindelse med socialudvalgets møde
den 20. marts 1986 med forældre og perso
nale i Skuldelev børnehave fremkom for
slag fra en af forældrene om, at der blev
nedsat en børnegruppe - som skulle drøfte
forholdene for børnegruppen (0-8 år).
Sagen har efterfølgende været forelagt
på et daginstitutionsledermøde, hvor det
blev aftalt, at sagen blev drøftet i for
ældreråd og personalegruppe på den enkel
te institution.
Institutionslederne har på et møde den
9. december 1986 tilkendegivet, at der
er interesse for oprettelse af en børne
gruppe og har foreslået, at kommunen ind
kalder til et møde, hvor sammensætning
af og kommissorium for en sådan arbejds
gruppe drøftes.
Socialudvalget fremsender til byrådet med
anbefaling af, at der nedsættes en børne
gruppe .
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7. Ændringer i hjemmeplejens distriktsopde
ling i dagtimerne
Hjemmeplejen ansøger ved skrivelse af 15.
december 1986 om at få den nuværende opde
ling i distrikter ændret fra nu 2 til frem
over 3 distrikter.
Som konsekvens af forslaget søges om en
udvidelse af personalenormeringen med 2
sygeplejersker a' 56 t/hver anden uge,

so
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anskaffelse af 1 bil og anskaffelse af
1 sæt kommunikationsudstyr.
Socialforvaltningen bemærker, at der ikke
i budget 1987 er afsat midler til dækning
af det ansøgte.

Årsudgiften kan skønsmæs

sigt anføres således (brutto):
1 løn til 2 sygeplejersker a'56 t/hver an
den uge, ca. kr.
250.000
1 bil på vilkår som nuværende
2 vogne, udbetaling + mdr.
afdrag ca.kr.

50.000

1 stk. kommunikationsudstyr,
ca. kr.

15.000

ca. kr. 265.000
Anslået refusion ca. kr. 40.000 (15% af
lønnen), d.v.s. nettoudgift ca. kr.
225.000.
Socialudvalget kan ikke anbefale, at det
ansøgte imødekommes.
Anni Skov og Bjørn Nielsen indtager sær
standpunkt og ønsker sagen forelagt byrå
det .
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8.

Ansøgning om opnormering af den udvidede
aftenpleje
Hjemmeplejen ansøger ved skrivelse af 15.

~

december 1986 om en personaleudvidelse

_

i aftenplejen med 2 hjemmehjælpere a'56
time/hveranden uge.
Ansøgningen må ses i relation også til
særskilt sag om opdeling af hjemmeplejen
i 3 distrikter i dagtimerne, således, at

_

hvis sidstnævnte sag imødekommes, vil den
til det 3. distrikt anskafne tjenestevogn
med kommunikationsudstyr anvendes til det
udvidede aftenpersonale.

-

Imødekommes an

søgning om 3. distrikt ikke, vil der til
en personaleudvidelse i aftenplejen være
tilknyttet et behov for anskaffelse af

-

bil + kommunikationsudstyr.
Socialforvaltningen bemærker, at der ikke
i budget 1987 er afsat midler til dækning

"

af det ansøgte. Årsudgiften kan skønsmæs- sigt anslås til brutto ca. kr. 200.000
svarende til netto ca. kr. 170.000 i løn
udgift til 2 hjemmehjælpere a'56 t/hveranden uge.
Hertil kommer bil og kommunikationsud
styr, hvortil udgiften på anskaffelsesvil
kår som det nuværende udstyr, d.v.s. bil
på afbetalingskøb og aftale med FALCK om

-

leje af kommunikationsudstyr kan anslås
til ca. kr. 65.000. Denne udgifts relati
on til nærværende sag vil være afhængig
af behandlingen af den særskilte sag om

-

distriktsudvidelse i dagtimerne.
Socialudvalget kan ikke anbefale, at det
ansøgte imødekommes.
Anni Skov og Bjørn Nielsen indtager sær
standpunkt og ønsker sagen forelagt byrådet.
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9. Bemærkninger til 1987-budgettet for børnetandplejen
Administrationen har den 17. december
1986 afholdt møde med de berørte organisa
tioner vedrørende de forestående persona
lereduktioner i børnetandplejen.
Referat med bilag fra mødet fremlægges
til orientering.
I forlængelse af fremførte anmodninger
på mødet forelægges sagen med henblik på
en udtalelse vedr. følgende konkrete for
hold:
1. Hvorvidt børnetandplejen som tidligere
vedtaget skal udvide deres funktioner
pr. 1. januar 1987 til også at omfatte
undervisning af personale indenfor æl
dreområdet i ældreprofylakse.
2. Hvorledes forventede merudgift til pri
vate tandlæger (betaling for børn som
vælger behandling hos privatpraktiserende samt øgede tandretningsopgaver)
samt hermed forbundne transportudgif
ter skal finansieres i 1987.
Socialudvalget anbefaler, at den planlag
te opgaveudvidelse indenfor ældreområdet
undlades iværksat, og at stillingtagen
til finansiering af evt. merudgifter til
private tandlæger sættes i bero, indtil
der via den faktiske benyttelse heraf er
skabt grundlag for en nærmere beregning
af merudgiften, og dermed finansieringsbe
hovets omfang.
Anni Skov og Bjørn Nielsen indtager sær
standpunkt og ønsker sagen forelagt byrå
det .
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10. Personalereduktioner i børnetandplejen

i budgetår 1987
I det budget som byrådet har vedtaget
for 1987 er indeholdt en reduktion på
personalekontoen på kr. 265.000.
Personaleorganisationerne har været ind
budt til møde den 17. december 1986,
hvor det blev aftalt, at organisationer
ne fremsender deres yderligere bemærk
ninger til kommunen og til børnetandplejen tirsdag den 6. januar, således at
børnetandplejens forslag til hvorledes
den vedtagne budgetreduktion kan realise
res, kan behandles på økonomiudvalgets
møde tirsdag den 13. januar.

11. Tilskud til daghøjskole
AOF fremsender ansøgning om tilskud til
drift og lønninger til daghøjskole for
Skibby og Jægerspris.
Udgiften vil ialt andrage k r . 49.640,-,
pr. deltager kr. 4.135,-.
Daghøjskolen kører i perioden Januar til
april.
Administrationen kan oplyse, at
vil yde tilskud over beskæfti
gelsesmidler som tidligere.
Intern notits fra beskæftigelseskonsulen
ten er bilagt sagen.
Kulturelt udvalg fremsender med anbefa
ling .
Jørn Poulsen indtager særstandpunkt, idet han ikke haft den fornødne tid til
at sætte sig ind i sagen, grundet at han
fortsættes....
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11. Fortsat

først har fået dagsordenen fredag. Sagen
ønskes i byrådet.
Hanne Kyvsgaard indtager særstandpunkt.

12. Renovering af lysanlæg, SIK
Skibby Idrætsklub fremsender ansøgning
om tilskud på kr. 6.150,- til renovering
af lysanlæg på fodboldbanen.
Administrationen bemærker, at der ikke
er beløb i 1986 til at udføre reparati
on, og der er heller ikke afsat beløb
i 1987 til dette.
Kulturelt udvalg: Billigste tilbud anta
ges. Der søges en tillægsbevilling på
kr. 5.000,- + moms, som finansieres over
kassebeholdningen.

13. Borde til udvalgsværelse II på rådhuset
På grund af stor mødeaktivitet er der
brug for flere udvalgsværelser end det
ene, der i dag er til rådighed.
Lokalet ved fyrrummet i kælderen er for
kort tid siden malet og istandsat.
Administrationen ansøger om, at Projekt
Hanghøj udfører 4 små borde, som så kan
sammensættes til et langt bord efter be
hov eller til et firkantet bord.
Materialepris

kr. 2.400

Arbejdsløn

kr. 2.820

Beskæftigelsesudvalget fremsender til
økonomiudvalget med anbefaling.
N r. 588
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14. Redegørelse vedrørende besparelser og

administrative lettelser ved indførelse
af internt postsystem på rådhuset og i
mellem alle de kommunale institutioner
Til økonomiudvalgets møde den 5. decem
ber 1986 var udarbejdet redegørelse ved
rørende besparelser og administrative
lettelser ved indførelse af det interne
postsystem i kommunen.
Økonomiudvalget anmodede om yderligere
oplysninger, og supplerende redegørelse
af 9/1 1987 forelægges derfor økonomiud
valget .

15. Spørgetid
Byrådet vedtog på sit møde den 23. okto
ber 1985 forslag til regler for spørge
tid i forbindelse med byrådets ordinære
byrådsmøde.
Ordningen skulle træde i kraft den 1.
januar 1986 som en prøveordning og skul
le så revurderes i august 1986.
Økonomiudvalget vedtog på sit møde den
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ændringen behandles i to ordinære by
rådsmøder .
Byrådet vedtog på sit møde den 20. au
gust at udsætte sagen, idet tidligere
forslag om spørgetid fra TSG skulle ved
fortsættes ....
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12. august 1986, at ordningen med spørge
tid fortsætter, dog foreslås fristen for
indsendelse af spørgsmål ændret til man
dag morgen kl. 9.00. Da spørgetidsregler
ne er optaget i forretningsordenen, skal
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15. Fortsat

lægges sagen.
Sagen "har herefter været optaget på byrå
dets dagsorden een gang og økonomiudval
gets dagsorden to gange, men er alle gan
ge blevet udsat.
Sagen forelægges påny økonomiudvalget,
idet borgmesteren foreslår, at økonomiud
valget fastholder sin tidligere beslutning om at indstille til byrådet, at ord
ningen med spørgetid fortsætter, samt
at fristen for indsendelse af spørgsmål
ændres til mandag morgen kl. 9.00.

16. Henvendelse fra Skibby Handelsforening
om at kommunens forvaltninger indkøber
varer og ydelser lokalt
Kommunen har den 5/11 1986 modtaget hen
vendelse fra Skibby Handelsforening, hvo

O Ua .
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ri der forespørges, om kommunen vil med
virke til, at der handles lokalt.
Indstilling af 9/1 1987 fra kommunaldi
rektøren samt kopi af kommunens indkøbs
regulativ vedlagt sagen.
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17. Forslag om at Skibby kommune overgår til
at anvende genbrugspapir på kopimaskiner
ne
På foranledning af ønske fra økonomiud
valget forelægges forslag af 9/1 1987
fra kommunaldirektøren om, at kommunen
fremover anvender genbrugspapir i kopi
maskinerne.
N r. 588 a/8 d a f o l o - F r e d e r ik s h a v n

18. Ændring i pensionsregulativet for kommu-

ner uden for hovedstadsområdet -Pr? 1.
april 1986 og pr. 1. januar 1987, samt
i tjenestemandsregulativet for kommuner
uden for hovedstadsområdet pr. 1. juli
1986
Folketinget vedtog ved lov nr. 263 af
22/5 1986 ændringer i statstjenestemænde
nes pensionsretlige forhold.
Desuden er der ved lov nr. 265 af 22/5
1986 foretaget ændringer i statstjeneste
mandsloven .
Da det er forudsat, at de grundlæggende
ansættelses- og pensionsvilkår for kommu
nalt ansatte tjenestemænd principielt
skal svare til statstjenestemændenes,
har der været ført forhandlinger med Kom
munale Tjenestemænd og Overenskomstansat
te (KTO) om den nødvendige tilretning
af de kommunale regulativer.
Kommunernes Landsforening anmoder i skri
velse af 22. december 1986 om, at byrå
det tiltræder ændringerne i pensionsregu
lativet og tjenestemandsregulativet,
samt ab bemyndige lønudvalget til med
fremtidig virkning at ændre pensionsregu
lativ og tjenestemandsregulativ for kom
muner uden for hovedstadsområdet, såle
des at regulativerne fortsat vil være
i principiel overensstemmelse med bestem
melserne i tjenestemandsloven og pensi
onsloven.
Administrationen fremsender med anbefa
ling.
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19. Forslag til erhvervspolitik

Skibby Erhvervsråd har den 23. september
1986 fremsendt oplæg til erhvervspolitik
for Skibby kommune.
Økonomiudvalget vedtog på sit møde den
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10. november 1986 at oversende oplægget
til udtalelse i relevante fagudvalg.
Ejendomsudvalget ser positivt på forsla
get, men man tager forbehold med hensyn

/^CoCl/dl

til økonomien.
Teknisk udvalg er positivt overfor ny
tænkning ved Skibby erhvervspolitik set
gennem erhvervsrådets oplæg. Visse æn
dringer bør justeres til.

-

Socialdemokratiet ønskede ikke øgede res
sourcer til rådet, men finder, at er
hvervsrådet skal være en selvfinansieren
de forening.
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Socialudvalget anbefaler for så vidt ang
år det sociale område (information).
Socialdemokratiet har hermed ikke taget
stilling til de øvrige aspekter i sagen.
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Kulturelt udvalg; Socialdemokratiet afvi
ser oplægget, idet de ikke finder, at
der er konkrete berøringsflader til kul
turelt udvalgsområde.
Venstre er positiv overfor nytænkning
ved Skibby erhvervspolitik set gennem
erhvervsrådets oplæg. Visse ændringer
bør justeres til.
Beskæftigelsesudvalget har taget til ef
terretning.
Socialdemokratiet indtager særstand
punkt, idet de ønsker, at erhvervsrådet
skal arbejde hen imod selvfinansiering.
FC-gruppen har drøftet oplægget.
fortsættes....
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19. Fortsat

Kommunaldirektøren har udarbejdet sammen
fattende oplæg af 9/1 1987 til økonomiud
valget.

21 . Lov om butikstid

I henhold til lov nr. 218 af 28. april
1976 om butikstid § 5 (afgrænsning af
sommerhusområderne) indstilles til byrå
det at samtlige butikker i
1. Vellerup + Vellerup sommerby
2. Skuldelev + Svineholm og Koholm
3. Østby + Iiyllingeriis
4. Sønderby
undtages fra de almindelige butikstids
bestemmelser for kalenderåret 1987.
HK, forbrugerrådet, De samvirkende køb
mandsforeninger samt fællesforeningen
for Danmarks brugsforeninger er hørt.

22

.

Kommunens kasse- og regnskabsregulativ
I forbindelse med ændring af reglerne
for aflæggelse af regnskabet for anlægs
arbejder med virkning fra 1986, foreslås
det, at Skibby kommunes kasse- og regn
skabsregulativ ændres i lighed med for
slag fra Kommunernes Revisionsafdeling.
FC-gruppen fremsender til økonomiudval
get med anbefaling.
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23. Kommunens kasse- og regnskabsregulativ

Forslag til ændring af kommunens kasseog regnskabsregulativ, således at der
åbnes mulighed for at borgmesteren kan
delegere anvisningsretten til forvalt
ningscheferne .
Notat af 6/1-87 fra kommunebogholderen
vedlægges.
FC-gruppen fremsender med anbefaling.

24. Omlægning af kommunens lån
Sparekassen SDS fremsender forslag til
omlægning af kommunens nuværende lån til
udlandslån.
Notat af 6/1-87 fra kommunebogholderen
vedlægges.

25. Forslag til tidsplan for regnskabsafslut
ning 1986
Forslaget vedlægges.

26. Generel orientering om kommunens økono
miske situation
På økonomiudvalgets møde vil kommunebog
holderen give en generel orientering om
kommunens økonomiske situation.
og
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27. Skatterestancer

Incassoafdelingen fremsender totalopgø
relser over A-, B- og restskatterestan
cer pr. 30. november 1986.
Den store restanceforøgelse vedrørende
B- og restskatter skyldes tilgang af
restskat 1985.
(Som aftalt på økonomiudvalgets møde i
december, vil pantefogeden redegøre yder
ligere for sagen på mødet.)

28. Tillægsbevilling til budget 1986
Ansøgning om tillægsbevilling til budget
1986 for
del af konto 0 Byudvikling, bolig- og
miljøforanstaltninger
konto 1 forsyningsvirksomheder m.v.
konto 2 vejvæsen
er udarbejdet på grundlag af regnskabs
rapport pr. 30/11 1986 - drift.
Bevillingsansøgningen udviser en samlet
merudgift på kr. 139.000.

29. Personalesager
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30. Genbesættelse af ledige stillinger

Økonomiudvalget har besluttet, at alle
ledige stillinger forelægges udvalget
til vurdering, inden genopslag foretages.
På denne baggrund forelægges følgende
ledige stillinger til vurdering:
a) Skuldelev fritidshjem anmoder om gen
opslag af stilling som pædagogmed
hjælper pr. 1/2 1987 efter
der tidligere er blevet
opsagt på grund af sygdom.
Fritidshjemmet ønsker først stillin
gen opslået internt.
b) Ligningskontoret anmoder om genopslag
af stilling som assistent/personlig
overassistent pr. 1/3 1987 efter
der har opsagt sin stil
ling pr. 28/2.
(Stillingen er opslået med forbehold
af økonomiudvalgets godkendelse).
c) Borgmesterkontoret anmoder om genop
slag af stilling som rengøringsassis
tent på rådhuset 2 timer daglig efter
der blev opsagt pr.
31/12 1986.
d) Hjemmeplejen anmoder om genopslag af
stilling som hjemmesygeplejerske pr.
1/2 1987 efter
der
har opsagt sin stilling pr. 31/1.

N r. 588

A/e O A rO L O -rn tD E R IK S H A V N

/
*y {¿u A c CCAm ,C

!
aj

J 1
dj

Dag og ar:

Blad nr.

3026
Tirsdag den 13. januar

Formandens
initialer:

1987
kl. 9.15
på borgmesterens kontor.
31. Nedsat timetal

Følgende lærere ansøger om nedsat time
tal :
Marbækskolen
Indtil videre:
timetal

20

timetal

20

timetal

20

timetal

20

timetal

20

Skoleåret 87/88:

Skuldelev skole
Skoleåret 87/88:

Ledende skoleinspektør fremsender med
anbefaling.
Skolevæsenets samlede nedsatte timetal
for skoleåret 1987/88 udgør ialt 149 ti
mer .
Skolekommissionen fremsender med anbefa
ling.

32. Orlov fra lærerjob
Skuldelev skole frem
sender ansøgning om orlov fra den 1/3
1987 til og med juli 1988.
Grunden er, at han er tilbudt et andet
arbejde, som han gerne vil afprøve.
Skolekommissionen fremsender med anbefa
ling.
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33. Varig ansat tjenestemand

Ved en forglemmelse er
der blev ansat som tjenestemand på
prøve pr. 1. november 1984, ikke ble
vet indstillet til varig ansat tjenestem
and pr. 1. august 1985.
Ledende skoleinspektør anbefaler, at

X£/iyi
/fald ¿¡buh

ansættes i en varig tje
nestemandsstilling med tilbagevirkende
kraft fra 1. august 1985.
Skolekommissionen fremsender med anbefa
ling.

34. Læreransættelser
Indstilling af ansøgere til stillingerne
som lærer/overlærer fra 1. januar 1987.
Skolekommissionen indstiller i alfabe
tisk rækkefølge efter afstemning:
Marbækskolen:
1.
2.
3.
4.
Skuldelev skole:
1.
2.
3.
Ferslev skole:
1.
2.
3.
Skuldelev skole:
1.

N r , 588

9 stemmer
1
0
0
0 stemmer
1
6

4m A s
3 stemmer
0
4

-

0 stemmer

2.

0 stemmer

3.

10 stemmer
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34. Fortsat

Munch indtager særstandpunkt, idet de
for nærværende ønsker, at tjenestemænd
ansættes efter anciennitet.
Efter skolekommissionens indstilling har
Danmarks Lærerforening i skrivelse af
16/12 1986 protesteret imod indstillin
gen. Protesten er bilagt sagen.
Endvidere har en række lærere ved Skibby
skolevæsen i skrivelse af 18/12 samt fæl
leslærerrådet i skrivelse af 19/12 pro
testeret, og disse protester er tillige
bilagt sagen.
Til brug for sagens behandling i økonomi
udvalg og byråd er ledende skoleinspek
tør anmodet om at fremkomme med udtalel
se på skrivelserne, herunder udtalelse om
tidligere praksis.

35. Udnævnelse af civilforsvarsleder
har i perioden
fra 1. januar 1986 fungeret som civilfor
svarsleder og har i denne periode delta
get i civilforsvarsøvelser og -møder.
Af hensyn til uddannelse samt deltagelse
i fremtidige øvelser og møder skal der
nu foretages en udnævnelse til civilfor
svarsleder.
Intern notits er fremlagt i sagen.
Kommuneingeniøren og kommunaldirektøren
anbefaler, at

tillægges

området som leder af civilforsvaret i
Skibby kommune pr. 1/1 1986.
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36. Ansøgning om anvendelse af lønbeløb til
overarbejde
Ligningskontoret ansøger om tilladelse
til at anvende op til 30.000 kr. af for
valtningens lønkonto for 1987 til overarbejde/honorarligning i forbindelse med
løsning af påtrængende ekstraopgaver.
Beløbet vil kunne afholdes over forvalt
ningens lønbudget for 1987, hvori indgår
190.000 kr. til nynormeret assistentstil
ling. Denne stilling er p.t. endnu ikke
besat og bliver det formentlig tidligst
pr. 1/3.
Grundet kvalificeret medarbejders fratræden 28/2 er det endvidere ikke muligt
fuldt ud at løse den pligtige opgave
med ligning og revision af erhvervsregn
skabet på normal måde, hvorfor der også
her påtænkes anvendt overarbejde/honorar
ligning som

løsningsmodel.

Det ansøgte overarbejde vedrører bl.a.
den årlige serviceopgave med udfyldelse
af selvangivelser og vejledning til pen
sionister .
Forvaltningens personale og arbejdssitua
tion gør det til den eneste måde, hvorpå
denne opgave kan løses.
Da tilsynsmyndigheden i stigende grad
har opmærksomheden henledt på kvaliteten
af erhvervsligningen, anses den skitsere
de model for den eneste farbare, såfremt
eventuel alvorlig påtale fra statsskatte
myndigheden skal undgås.
Kommunaldirektøren anbefaler ansøgnin
gen.
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37. Betaling for merarbejde i teknisk for
valtning
Kommuneingeniøren fremsender intern no
tits af 6. januar, hvori han meddeler,
at det overfor teknisk udvalg i forbin
delse med en drøftelse af teknisk for
valtnings tidsforbrug på aktuelle opgaver
og prioritering af de kommende arbejdsop
gaver, er kommet frem, at forvaltningen
ikke har formået at afspadsere tidligere
optjente mertimer i 1986.
Med de opgaver, der ligger i foråret
1987, foreslår kommuneingeniøren, at 3
medarbejdere i teknisk forvaltning får
betaling for hver 50 overtimer, således
at flextimerne kommer ned på et lavere
niveau. De resterende timer kan afvikles
på normal vis.
Med udgangen af december måned står føl
gende på flexsedlerne:
96 timer

og

102 timer

og

30 timer

1 1/2 uges ferie
2 ugers ferie

3 ugers ferie
og
har afspadseret i ste

det for at holde ferie, men denne afspad
sering kan konverteres til feriedage,
hvis der betales for de ovenfor anførte
mertimer.
Der søges en tillægsbevilling på kr.
23.000. Udgiften kan dækkes af tilsynsbe
løb, overført fra kontoen for kloakering
i Skuldelev.
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38. Stævning vedrørende betaling af detailkloakbidrag
I forbindelse med opførelse af et parcel
hus på ejendommen
nr.

matr.

Østby by, Selsø har kommunen

fremsendt opkrævning af et detailkloakbidrag på kr. 18.520.
På baggrund af oplysninger på ejendoms
skemaet om et detailkloakbidrag på kr.
11.088 har advokat Kim Schoop, Allerød
på ejerens vegne meddelt, at han agter
at indgive stævning mod Skibby kommune
med krav om nedsætning af kloakbidraget.
Indstillingsbilag vedlagt.
Teknisk udvalg indstiller, at der anta
ges en advokat til at føre sagen.

39. Orientering om sag om færdiggørelse af
Dådyrvej
Kommunaldirektøren orienterer om sagen
på mødet.
/Jcmaa /lotMs
40. Salg af parcel "A" af matr. nr. 11 a
Sk ibby
Ejendomsfirmaet M/K fremsender slutsed
del for erhvervsgrund parcel "A" af
matr. nr. 11 a Skibby by, Skibby til god
kendelse .
Køber er: Murermester Børge Andersen,
Murermester Otto Andersen,
fortsættes.....
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Murermester Ernst Jensen,
Købet er en 2.000
stor erhvervsgrund
på Hanghøjgårdudstykningen til en samlet
pris af kr. 140.000 excl. tilslutningsaf
gifter .
Grunden overtages byggemodnet med vej
og kloak, men excl. terrænregulering,
og ellers iøvrigt efter de betingelser,
der fremgår af lokalplan 49.
Køber gør handelen betinget af en afvi
gelse fra gældende kloakbetalingsved
tægt, idet køber kun vil betale kloakbi
drag for 200 m^ bebyggelse. Den påtænkte
bebyggelse er på 180 m^ (folkerum, kon
tor og baderum), og herudover tænkes op
ført en oplagshal uden afløb på 320 m^.
Sagen behandles på ekstraordinært tek
nisk udvalgsmøde torsdag den 15. januar
1987 og indstilling kan foreligge til
byrådsmødet den 21. januar 1987.
Som sidste betingelse nævnes, at beplant
ningsbæltet foran den ikke byggemodnede
del ikke udføres, før parcellerne er
solgt, samt at området omkring vandhul
let foran Juncker vedligeholdes af Skib
by kommune.
Sidstnævnte forhold giver ikke problemer
i forhold til den godkendte lokalplan
og kan accepteres.
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41. Salg af ejendommen Hammervej 2, Østby
Ejendomsfirmaet M/K fremsender slutsed
del for salg af ovennævnte ejendom til
godkendelse.
Salgsprisen kr. 435.000 svarer til prisen
i den tidligere fremsendte salgsopstilling
fra ejendomsfirmaet.
Overtagelses 15. marts 1987.
(Slutsedlen underskrives iflg. ejendoms
firmaet lørdag d. 10/1 og vil foreligge
til mødet).
42. Lovorientering
Orientering om nye love, lovændringer
o.l. indenfor økonomiudvalgets område.
Bilag med orientering vedlægges.

43. Meddelelser
a) Piejehjemmet Nordhøj har i skrivelse
af 9/12 1986 ansøgt om tilladelse til
at anvende ikke-budgetterede indtæg
ter fra bazarsalget på ca. kr. 4.000
til indkøb af kortspilbord samt stole
til terapien.
Det bemærkes, at institutionen frem
sendte en analog forespørgsel i decem
ber 1985. Denne henvendelse resultere
de i en byrådsbeslutning i januar
1986 om, at det ansøgte blev godkendt
med finansiering over kassebeholdnin
gen (grundet nyt regnskabsår).
Socialudvalgsformanden fremsender sa
gen til borgmesteren med anbefaling
jfr. styrelseslovens § 22 stk. 2.
fortsættes....
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43. Fortsat

Borgmesteren har den 30/12 1986 i hen
hold til styrelseslovens § 22 stk. 2
og § 31 stk. 1 og med henvisning til
den tilsvarende ansøgning sidste år,
godkendt plejehjemmets ansøgning af
9. december 1986.
Sagen forelægges til efterretning for
økonomiudvalget og byrådet.
b) Borgmesteren orienterer om møde den
18. december 1986 med borgere i Manderup om den fremtidige bebyggelse i
Manderup.
c) Kommuneforeningen i Frederiksborg amt
meddeler, at foreningens årsmøde i
1987 afholdes fredag den 24. april.
d) Referat af møde i Hovedstadsrådet den
12. og 19. december 1986 er fremlagt.
e) I fortsættelse af byrådets møde den
17/12-86 har der den 7. januar 1987
været afholdt forhandlinger med repræ
sentanter fra daginstitutionerne og
forældreråd vedrørende reduktioner
i budgettet.
Referater fra forhandlingerne forelæg
ges til orientering.
f) UNG FERIE fremsender skrivelse af 8/1
1987, hvor de orienterer om, at besty
relsen, da det ikke har været muligt at.
få tilsagn om at få driftstilskud i å
rene fremover, har besluttet, at UNG
FERIE er ophørt fra og med 5/11-86.
Projektet Hammergården er derfor opgi
vet .
g) Voksenuddannelsescenter Frederikssund
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44. Til orientering

Det meddeles til orientering, at følgen
de sager er fremsendt til behandling på
byrådets møde i januar måned:
a)
Forslag til vedtægt for "Grundejerforeningen Rosenhaven11.
Initiativgruppen til dannelse af grund
ejerforening i Rosenhaven
fremsender et revideret
forslag til vedtægter.
Forslaget afviger fra det af kommunen
udarbejdede forslag af 20. juni 1984
ved, at bestyrelsen er reduceret fra 5
til 3 medlemmer og at vedtægtsændringer
fordrer tilstedeværelsen af 2/3 af med
lemmerne i modsætning til tidligere halv
delen.
Ejendomsudvalget anbefaler byrådet at
godkende vedtægterne.

b)
Bebyggelse på ejendommen
matr. nr.
3 Skuldelev by, Skuldelev
Ejer ansøger om principiel tilladelse
til opførelse af sommerhus på ovennævnte
ejendom.
Ejendommen er beliggende i landzone og
bebyggelse kræver tilladelse i medfør
af zoneloven.
Ejendommen er beliggende i et moseområde
og bebyggelse kræver tilladelse i medfør
af Naturfredningsloven.
I forbindelse med overfredningsnævnets
kendelse af 23. juli 1951 vedrørende
fortsættes....
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b) Fortsat
fredning af Skuldelev Ås og Koholm mose
blev der givet tilladelse til opførel
se af sommerhus ved vejen, når husets
udseende kunne godkendes af Fredningsnæv
net. Ved lov nr. 219 af 24. maj 1978 om
ændring af lov om naturfredning ophæves
tilladelser og dispensationer meddelt
før 1. januar 1979 med virkning fra 1.
januar 1984.
Kortbilag vedlagt.
Ejendomsudvalget indstiller til byrådet,
at sagen sendes til Naturfredningsnævnet
og Hovedstadsråddt med anbefaling.
Socialdemokratiet indtager særstandpunkt,
idet man ønsker at fremsende sagen uden
anbefaling.
c)
Zonetilladelse til opførelse af sommer
hus .
Arkitektgruppen af 7.7.77 ApS har for
ejeren af ejendommen
matr. nr.
Vejleby by, Ferslev søgt
om tilladelse til opførelse af et sommer
hus. Sommerhuset ønskes opført på et fun
dament der er lavet i 1937 men sommerhu
set er aldrig blevet bygget. Da ejendom
men er beliggende i landzone og indenfor
Venslev-fredningen skal ansøgningen sen
des til Hovedstadsrådet

og til Natur

fredningsnævnet.
Indstillingsbilag vedlagt.
Ejendomsudvalget indstiller til byrådet,
at ansøgningen sendes til Hovedstadsrådet
og Naturfredningsnævnet med anbefaling.
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44. Fortsat
d)
Udflytning af stuehus til matr. nr.
Sønderby by, Østby.
Roskildeegnens landboforening fremsender
for ejerne
Sønderby en ansøgning om at måtte
frastykke boliglodden matr. nr.
Søn
derby og indrette beboelse i eksisteren
de stald på marklodden matr. nr.
derby,

Søn

Indstillingsbilag vedlagt.
Ejendomsudvalget indstiller til byrådet
at sagen fremsendes til Hovedstadsrådet
uden anbefaling.
e)
Ændring af ejendoms status fra sommerhus
til helårshus
Arkitektgruppen af 7/7 77 Aps har for
ejeren af ejendommen
matr. nr.

Vejleby by, Ferslev søgt

om ændring af ejendommens status fra som
merhus til helårsbeboelse. Da ejendommen
ligger i landzone skal Hovedstadsrådet
meddele zonetilladelse til ændring af
ejendommens status.
Indstillingsbilag vedlagt.
Ejendomsudvalget indstiller til byrådet,
at ansøgningen sendes til Hovedstadsrå
det med anbefaling af, at ejendommens
status ændres fra sommerhus til helårs
hus .
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44. Fortsat
f)
Personalenormeringen på De gamles Hjem
I det vedtagne budget 1987 for De gamles
Hjem er kontoen vedr. fast løn til insti
tutionspersonale reduceret med brutto
kr. 492.000 og rengøringskontoen med
brutto kr. 82.000.
Der har været afholdt møde med fagforbun
dene den 27. november og referat heraf
er tidligere udsendt.
Økonomiudvalget anbefaler forvaltningens
indstilling i intern notits af 16. decem
ber 1986, som blev udleveret i forbindel
se med byrådets decembermøde.
Socialdemokratiet indtager særstand
punkt, idet man ikke kan gå ind for ned
normering af personale på De gamles
Hjem.
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