3. fortsat
c . p k t . 18
Byrådet har fået en skriftlig henven
delse i forbindelse med leje af jagten
på Hanghøj.
Der tilbydes leje på k r . 15.300,- for
perioden 1/7 til 31/12 1980.
Byrådet vedtog på møde den 10. december
1979 efter afstemning, at jagten ikke
skulle udlejes efter 1/7 1980.
Ejendomsudvalget fastholder Byrådets
tidligere afgørelse om ikke at udleje
jagten.
Hans Frederiksen indtager særstand
punkt .

d, pkt. 20
Indsigelsesfristen for lokalplan nr.
20

udløb den 17/3 1980.

Ejendomsudvalget indstiller til Byrådet
at forslaget vedtages med følgende
ændring:
Der indrettes P-plads på arealet vest
for indkørselen til idrætspladsen.

. fortsat
e. pkt. 21
Kai Laustsen, Lyngbyvej 431 A, Gentof
te ansøger om tilladelse til at anvende
sommerhus på matr. nr. 16 h, Skuldelev,
beliggende Koholmmosen 15 til helårs
beboelse til ham og hans kone, så længe
de lever.

.

Ejendomsudvalget vedtog på sit møde den
26. februar 1980 at indstille til Byrå
det, at ansøgningen skulle sendes til
Hovedstadsrådet uden anbefaling.
På Byrådets møde den 12. marts 1980
blev sagen på udvalgsformandens foran
ledning tilbagesendt ejendomsudvalget.
Ejendomsudvalget oversender nu sagen
til Byrådets afgørelse.

f. pkt. 23
Ejerne.af matr. nr. 6 c, Sønderby,
Skovvejen 18, John og Gitte Pedersen
ansøger om tilladelse til at opstille
en iskiosk.
Ejendommen ligger på hjørnet1,af Skov
vejen og Harebakkevej, og kiosken øn
skes opstillet i haven ved Harebakkev e j . Ejendommen er beliggende i land
zone.
Ejendomsudvalget indstiller til Byrå
det, at sagen sendes til Hovedstadsrå
det med anbefaling. Sagen forelægges
Bylauget til udtalelse inden byrådsmø
det .
Mogens Bo Hansen indtager særstandpunkt.

Dag og år:

Blad nr.

1 .830
Onsdag den 16. april
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kl. 19.00
fortsat

i byrådssalen.

g. p k t . 25
Ejendomsudvalget har afholdt et møde med _
Sven Allan Jensen om tidsfølgeplan i for
bindelse med kommuneplanlægningen.
Formanden for ejendomsudvalget afgiver

-

en redegørelse til Byrådet om de tanker

_

og muligheder, der p.t. foreligger med
hensyn til en tidsfølgeplan for hele
kommunen.

T eknisk udvalg
Udskrift af udvalgets møde den 27.
marts 1980 og ekstraordinære møde den
8. april 1980 fremsendes i fotokopi til
Byrådets efterretning.

a. pkt. 12*
i
Kommunekemi A/S har meddelt, at Skibby
kommune ikke kan levere olie- og kemika
lieaffald direkte til Nyborg.
En mulighed for bortskaffelse af olieog kemikalieaffald vil være tilslutning
til den fælleskommunale modtagestation
i Hillerød.
Ved forespørgsel i Hillerød kommune er
oplyst, at indskud beløber sig til ca.
69.000 k r .
Teknisk udvalg indstiller til Byrådet,
at kommunen tilslutter sig den fælles
kommunale modtagestation i Hillerød.
Der forhandles yderligere med Hillerød
kommune om betingelserne.

"

Formandens
initialer:

4. fortsat
b. pkt. 23
Teknisk forvaltning har udarbejdet
skitseprojekt med tilhørende overslag
o
2
til en tilbygning på ca. 130 m til den
eksisterende brandstation på Selsøvej
samt ombygning af denne. Tilbygningen
skal indeholde 3 opvarmede garager.
Brandkommissionen vedtog at godkende
skitseprojekt med følgende udeladelser:
Asfaltering af plads, reoler og ombyg
ning i eksisterende bygning, derudover
bibeholdes det blandede kloaksystem
over olieudskiller. Bygningen opvarmes
med elvarme, der isættes dør i gavl.
Porte forsynes ikke med døre.
Teknisk udvalg indstiller skitseprojekt
med brandkommissionens rettelser til
Byrådets godkendelse.
Samtidig ansøges om frigivelse af kr.
250.000 fra anlægskonto 110-00.

a. pkt, 34
Teknisk forvaltning har udarbejdet o
verslag vedr. centergade og parkerings
plads til posthuset i Skibby.
Teknisk udvalg fremsender til Byrådet,
idet man ønsker tilkendegivet, hvilket
udvalg, der bestyrer anlæg af kommunens
veje.

5. Kulturelt udvalg
Udskrift af udvalgets møde den 28.
marts 1980 fremsendes i fotokopi til
Byrådets efterretning.

Dag og år:

Blad nr.

1 .832
.Onsdag den 16 . april
1980

6. Økonomiudvalg
Udskrift af udvalgets møde den 8. april
1980 fremsendes i fotokopi til Byrådets
efterretning.

a. pkt. 1.
Indenrigsministeriet meddeler i skrivel
se af 26. februar 1980, at regeringens
henstilling om 3% realstigning i kommu
nernes budgetter fra 1979 til 1980 stort
set er overholdt.
Da den økonomiske situation siden bud
getlægningen ikke er forbedret, henstil
ler ministeriet, at kommunen ikke medde
ler tillægsbevillinger, der forøger ud
gifterne udover de beløb, der er forud
sat afholdt i budgettet for 1980.
Dette indebærer, at tillægsbevillinger
kun bør gives i det omfang, der gennem
føres besparelser af mindst tilsvarende
størrelse. For at sikre en rimelig be
handling af eventuelle nødvendige til
lægsbevillinger anmodes om retningslini
er for finansiering af tillægsbevillings-'
ansøgninger, eventuelt ved vedtagelse
af, at tillægsbevillinger kun kan ske
ved budgetomplaceringer inden for de en
kelte fagudvalgs konti.

.

Økonomiudvalget fremsender til Byrådet,
idet man anbefaler, at samtlige udvalg,
kommissioner, nævn, institutioner m.fl.
tilskrives, at der ikke vil kunne for
ventes godkendt tillægsbevillinger i fi
nansåret 1980 .
(Skrivelsen er tidligere udsendt til
samtlige byrådsmedlemmer)

Formandens
initialer:

■ fortsat
b. p k t . 2
) Indenrigsministeriet meddeler i skrivel
se af 29. februar 1980 om regeringens
forhandlinger med de kommunale organisa
tioner om budgetforberedelserne for bud
get 1981.
Regeringens målsætning er, at den reale
stigning i de samlede drifts- og anlægs
udgifter fra 1980 til 1981 holdes inden
for en ramme på 2%. I samme forbindelse
har Kommunernes Landsforening fremsendt
følgende skøn over fremskrivningsgrund
laget fra 1980 til 1981, som bogholderi
et indstiller til Byrådets godkendelse:
Hovedart/art

Tillæg

Lønninger

7,0%

2

Varekøb

8,0%

3

Anskaffelser

8,0%

4

Fremmede tjenesteydelser

8,0%

5

Tilskud og overførsler
(herunder sociale ydelser)

6

Finansudgifter

0,0%

6.5

Hovedstadsudlign.tilsvar

8,0%

6.6

Tilbagebetalte skatter

8,0%

7

Drifts- og anlægsindtægter

8,0%

8

Finansindtægter

0,0%

8.4

Statsrefusion

8,5%

8.5

Generelle tilskud

7,5%

8.6

Skatteindtægter

8,0%

9

Interne udgifter og indt.

8,0%

o
o'P

1

Vedrørende hovedart 1, lønninger, vil
budgetbeløbene blive udarbejdet særskilt
for hver konto under hensyn til antal
normeret personale samt indplacering i
lønsystemet.
Økonomiudvalget fremsender til Byrådet
med anbefaling.
fortsættes

....
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i byrådssalen.

b . p k t . 2 fortsat
b) Samtidig meddeles, at Kommunernes Lands-
forenings fremskrivningsgrundlag for
1979 til 1980 er skønnet ca. ,2% for
lavt, hvorfor Byrådet anmodes om at af- gøre, om nævnte 2% skal tillægges frem
skrivningsprocenterne fra 1980 til
1981.

"

Økonomiudvalget fremsender til Byrådet,
idet man ikke kan anbefale, at nævnte
2% tillægges.
(skrivelsen er tidligere fremsendt til
samtlige byrådsmedlemmer)

c. pkt. 4
Indenrigsministeriet meddeler i skri
velse af 7. marts 1980 størrelsen af de
endeligt beregnede tilsvar og tilskud
for 1980.
Bogholderiet fremsender til orientering
med anmodning om tillægsbevilling til
følgende konti:
konto 880-00-005-06

(udgift)

Landsudligning

kr. 165.948

Budget 1980

kr.

Tillægsbevilling

kr. 139.948

konto 881-00-010-04

26.000

(udgift)

Vækstkommunal Hoved
stadsudligning

kr. 145.476

Budget 1980

kr. 137.000

Tillægsbevilling

kr.

8.476

fortsættes ...

. fortsat
c._pkt. 4 fortsat
konto 881-00-015-00

(indtægt)

P r imær k oromun a 1
hovedstadsudligning

kr. 6.765.468

Budget 1980

k r , 6,624.000

Tillægsbevilling

kr.

141.468

Ovennævnte finansieres ved et kassefor
brug på konto 801-00-005-06 på kr.
6.956.
Økonomiudvalget fremsender til Byrådet
med anbefaling.

d, pkt. 5
Skibby Boligforening fremsender regn
skab for tiden 1/1 - 31/12 1979 til
efterretning.
Økonomiudvalget fremsender til Byrådets
efterretning.

e. pkt. 7
Kommunens revision fremsender revisi
onsprotokollat pr. 13. marts 1980 v e d r .
Skibby Aftenskole.
(side 51)
Økonomiudvalget fremsender til Byrådet
til efterretning.
(fotokopi vedlægges, økonomiudvalgets
medlemmer har modtaget)

Dag og år:

B lad nr.
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f. pkt. 12
Byrådet udsatte på mødet den 12. marts
1980 følgende punkt,

idet man ønskede

oplyst, hvorledes belægningen var i Audebo.
"Kommuneforeningen i Frederiksborg Amt
forespørger i skrivelse af 12/2 1980 om
amtets medlemskommuner vil give tilsagn
om at yde tilskud på indtil ca. 3 kr.
pr. indbygger til fremskaffelse af egen
kapital ved etablering af en selvstændig
specialarbejderskole i Frederiksborg

/

Amtskommune.

É

Beløbet vil for kommunerne blive nedsat
med det eventuelle tilskud som Frede
riksborg Amtsråd måtte yde."
f, 3,

Økonomiudvalget fremsender til Byrådet
med anbefaling.
Hans Frederiksen og Knud Ph. Nielsen
indtager særstandpunkt.
Der er fra Direktoratet for arbejdsmar
kedsuddannelserne indhentet flere stati
stikker, dog for 1978, idet 1979 endnu
ikke er udarbejdet.
Ligeledes er rapport vedrørende etable
ring af selvstændig specialarbejdersko
le i Frederiksborg Amtskommune fremlagt
i sagen.

føl

/Pf>

yC&t*C

Dag og

år:
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g . p k t . 13
I

henhold til lov om offentlige myndig

heders registre ansøger administratio
nen om godkendelse af, at følgende re
gistre oprettes:
1. Det fælleskommunale daginstitutions
system på Kommunedata.
Oprettelsesdato 1/7 1980.
2. Det fælleskommunale personregistre
ringssystem (SIP, fase 1) på Kommu
nedata.
Oprettelsesdato 1/10 1980.
Systemforskrifter af 10/12 og 14/12
1979 er fremlagt i sagen.
Økonomiudvalget fremsender til Byrådet
med anbefaling.

h, pkt.

15

Bogholderiet fremsender regnskabsrap
port pr. 29/2 1980 for regnskabsåret
1979 vedr.
Hovedkonto 6

Administr. og planlægning

udvisende et forbrug på kr. 7.863.289,05
mod budgetteret kr. 8.097.000,00.
I forbindelse hermed ansøger administra
tionen om budgetomplacering for følgen
de konti:
605-00
607-00
610-00
631-00

Øvrige fællesudgifter
(kontorhold m.v.)

+

Teknisk forvaltning
(lønninger m.v.)

+ 156.000

Socialforvaltning
(lønninger m.v.)

+

67.000

EF- og folketingsvalg

+

23.000

Ialt

H- 274.000

fortsættes

...

28.000

Formandens
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fortsat
h. pkt.

15 fortsat

Omnævnte kan finansieres ved besparelser
på følgende konti:
611- 00

Skatteforvaltning
(lønninger m.v.)

- 154.000

612- 00

Økonomisk forvaltning - 103.000
(lønninger m.v.)

630-00

Valg, fællesudg.

-

Ialt

- 274.000

17.000

Økonomiudvalget fremsender til Byrådet
med anbefaling.

i.

pkt.

19

Kulturelt udvalg ansøger om frigivelse
af kr. 20.072 + moms på konto 301-02
til isolering af loft og loftsrum på
Ferslev skole.
Økonomiudvalget fremsender til Byrådet
med anbefaling.

j.

pkt. 20

Byrådet sendte på sit møde den 12. marts
1980 følgende punkt retur til fornyet
behandling:

.

"Kommunernes Landsforening forespørger
i skrivelse af 11. februar 1980, hvor
vidt kommunen kan tilslutte sig den mid
lertidige aftale om løn- og ansættelses
vilkår for personale ansat i skolepas
ningsordninger med virkning fra opret
telsestidspunktet. "
Økonomiudvalget fremsender til Byrådets
afgørelse.

. fortsat
k. pkt. 24
Der har været afholdt licitation vedr.
renovationskørsel og teknisk udvalg har
antaget Gunnar Krog og Christian Simon
sen til en pris af 2,44 kr. excl. moms
pr. sæk.
I den forbindelse ansøger administra
tionen om tillægsbevilling til konto
061-02-020-04 på kr. 36.000, der finan
sieres af kasseforbrug konto 801-00
005-06.
Økonomiudvalget fremsender til Byrådet
med anbefaling.

1. pkt, 25
Teknisk udvalg har afholdt møde med
arkitekt Charlotte Skibsted i sagen
v e d r . Skibby gadekær og indstiller til
Byrådet, at hegnet fjernes og gadekæ
rets kanter udflades.
Vejvæsenet deltager for maximalt kr.
50.000 under ledelse af teknisk for
valtning og arkitekten.
Beløbet søges frigivet fra konto 110
00-805-04.
Økonomiudvalget fremsender til Byrådet
med anbefaling.

Dag og år;
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Teknisk udvalg har drøftet, om man skul
le reparere vejvæsenets gamle slamsuger,
eller om man evt. skulle indkøbe en ny.
Udvalget vedtog at anskaffe en solus ST
5000, pris kr. 62.115 incl. moms - byt
tepris for gi. slamsuger 20.000 kr.
Der ansøges om frigivelse af kr. 43.000
fra anlægskonto 206-00-810-02,

(budget

1980 = 55.000).
Økonomiudvalget fremsender til Byrådet
med anbefaling.

n. pkt. 27
Den kommunale dagplejeordning ansøger
om tillægsbevilling for regnskabsåret
1980 med følgende beløb:
merudgifter

k r . 689.355

- forældrebetaling

k r . 181.840

- refusion

k r . 253.757

kommunal andel

-

k r . 253.758

Socialudvalget og økonomiudvalget frem
sender til Byrådet med anbefaling.
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o. pkt. 28
Socialforvaltningen har til socialud
valget indstillet, at man ansætter en
sagsbehandler med 40 timer ugentlig til
bistandsgruppen med virkning fra 1 . maj
1980 .
Indstilling er vedlagt sagen.
Socialudvalget fremsender med anbefaling.
Såfremt ovennævnte kan godkendes,

ansø

ges om tillægsbevilling på kr. 55.000
under henvisning til bilag i sagen.
Økonomiudvalget fremsender til Byrådets
afgørelse.

Flytning af Byrådets møde i juni måned
fra den 11. til den 18.

Økonomiudvalget har på sit møde den 7.
januar 1980 opsagt
\ fridag den 1. maj

'
.

\ fridag den 5. juni

4,

vedrørende personalet på kommunekontoret.
Da ordningerne er kotume, kan opsigelse

1

kun finde sted i forbindelse med næste

-

overenskomstforhandlinger pr. 31/3 1981.
Samarbejdsudvalget ønsker sagen fore
lagt Byrådet.

'i
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