SKIBBY KOMMUNE
BYRÅDSMØDE

Dagsorden til byrådets møde onsdag den 20. ja
nuar 1999 kl. 19.00 i byrådssalen.

Medlemmer:
Kim Rockhill
Anni Skov
Birgit Bangshof 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
Fra administrationen:
Lisbeth Lemmich
Ingrid Hansen

Bemærkninger:

Temaeftermiddagen starter kl. 16.00. Indbydelse
med program vedlægges.
Der er ikke planlagt formandsmøde.

Tidspunkt for mødets afslutning: kb

Dag og år

20. januar 1999

SKIBBY KOMMUNE
BYRÅDSMØDE
l.
Udvalgsdagsordener
Dagsordener fra afholdte møder i følgende udvalg
er udsendt tidligere:
Hovedsamarb.udv. på skole-, social- og sundheds
området - den 9/12
Fællesudvalget - den 10/12
Miljø- og teknikudvalget - den 16/12
Skole-, social- og sundhedsudvalget - den 15/12
Økonomiudvalget - den 12/1

Desuden er fremlagt udskrift af møde den 18. de
cember 1998 i Kommuneforeningen i Frederiks
borg amt.

Form andens
; initialer

Dagog år
20. januar 1999
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2.
Fremtidig anvendelse af ejendommen Høj toften
I. Skibby
J. nr. TF 13.07.01/SSSF 82.00/JOH
I forbindelse med at boligen Høj toften 1 er blevet
ledig, anmoder forvaltningen om, at boligen, som
er et enderækkehus, skifter statns fra pensionist
bolig til husvildebolig.
Skole-, social- og sundhedsforvaltningen foreslår,
at boligen anvendes til husvilde-/integrationsbolig. Der kunne således planlægges ophold i boli
gen primært for flygtninge i en observationsperi
ode, hvor formålet er dels at lære flygtningene at
kende og lære flygtningene at klare sig i Skibby.
Det ville give mulighed for at skaffe en boligpla
cering, hvor man kunne tilgodese forhold, som
kunne forbedre muligheden for tilpasning af
flygtningene til det danske samfund.
Boligen kunne også i afgrænsede perioder anven
des til husvilde Skibby-borgere.
Skibby kommune er ansvarlig for boligplacering
af flygtningene (8 voksne med et ukendt antal
børn i 1999). Erfaringen fra tidligere boligplace
ringer, som alene har fundet sted i det sociale bo
ligbyggeri, har ikke været så gode og der har væ
ret meget store udgifter forbundet hermed. For
valtningen har den opfattelse, at mange forhold
omkring flygtningenes tilpasning er meget af
hængig af den mest hensigtsmæssige boligplace
ring.
Huslejeindtægten til kommunen har hidtil været
ca. 16.000,- kr./år, og ejendommens udgifter har
gennemsnitligt andraget 7.000,- kr./år.
Skole-, social- og sundhedsudvalget anbefaler
på sit møde den 15. december 1998 forslaget. Dog
anbefales, at boligen primært anvendes som inte
grationsbolig.
fortsættes....
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3.
Hovedgadens forskønnelse
J. nr. 05.01.02P20/CG
Drøftelse af udkast til anlægsbudget for Hoved
gadens forskønnelse inkl. rådgiver- og planlæg
ningshonorar for hele projektet.
Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde
den 16. december 1998, at principperne for Ho
vedgadens forskønnelse samt det økonomiske
overslag godkendes.
Endvidere besluttede udvalget, at der meddeles
dispensation fra reglerne om, at anlægsarbejder
over 1 mili kr. skal udbydes i offentlig licitation,
således at der i stedet afholdes indbudt licitation,
hvorved der kun indbydes entreprenører, der har
stor erfaring med netop denne type anlægsprojek
ter.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 12.
januar 1999 miljø- og teknikudvalgets indstilling.
Byrådet godkendte på møde den 20. januar 1999
miljø- og teknikudvalgets indstilling.

SKIBBY KOMMUNE
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4.
Redegørelse for forebyggende arbejde i børneha
verne
J.nr. SSSF 16.04
Til orientering for byrådet
Leder af børnehaven Tumlebo har udarbejdet re
degørelse for det forebyggende arbejde i børneha
verne.
I 1997 bevilgede byrådet 9,5 time til børnehaver
ne til forebyggende arbejde. Samtidig blev det
besluttet, at der i det kommende år skulle evalu
eres over det forebyggende arbejde i institutio
nerne.
Der peges i rapporten på, at der bør udarbejdes
en optagelses- og overleveringsprocedure, som er
kendt af brugerne og samtidig indeholder spille
regler for samarbejdet mellem de forskellige in
stitutioner - hvilke forventninger og hvilke for
pligtelser har institutionerne indbyrdes og insti
tutionernes fysiske rammer.
Lederne i børnehaverne har fremsendt konkrete
bud på, hvilke tiltag der er taget i de enkelte in
stitutioner.
Endvidere ønskes overordnede målsætning og vi
sioner på området i form af en børnepolitik.
Skole-„ social- og sundhedsudvalget har på
sit møde den 15. december 1998 taget rapporten
til efterretning og videresender sagen til oriente
ring.
Økonomiudvalget tager på møde den 12. januar
1999 sagen til efterretning.
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5.
Ansøgning om. at Qvik-ungdoms midler kan an
vendes til samtlige unge i kommunen
J. nr. SSSF 16.04.06
SSP-konsulenten fremsender anmodning om, at
midlerne fra Qvik-ungdom ikke længere forbe
holdes de unge i Skuldelev, men kan anvendes i
arbejdet blandt samtlige unge i kommunen.
Baggrunden herfor er, at der er behov for en op
søgende indsats på gadeplan i hele kommunen.
For at det opsøgende arbejde skal få succes, er det
nødvendigt, at der er nogle tilbud, eller mulighed
for at etablere nogle, med henblik på at fastholde
de unge i et fornuftigt fritidsliv.
Beløbet andrager kr. 62.700,-.
Qvik-ungdom blev etableret i 1994, efter at ung
domsklubben i Skuldelev blev lukket. Siden da
har en gruppe unge fra Skuldelev, forsøgt for
skellige arrangementer og tiltag for ungdommen,
primært i Skuldelev.
Denne gruppe af unge, er i dag blevet ældre og
har fået andre interesser og jobs, og har derfor
ikke den fornødne tid til at fortsætte med dette
arbejde.
Skole-, social- og sundhedsudvalget anbefa
ler på sit møde den 15. december 1998 SSP-konsulentens ansøgning.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 12.
januar 1999 skole-, social- og sundhedsudvalgets
indstilling.
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6.

Ansøgning om forhøjelse af beløbet til rengøring i
Skibbvssen
J. nr. SSSF 82.08
Konstitueret leder i Skibbyssen, Birthe Kyl Olsen
fremsender ansøgning om forhøjelse af det bud
getafsatte beløb til rengøring i Skibbyssen.
Skibbyssen er udvidet af flere omgange - både i
kvadratmeter og i børnetal. Den nuværende kon
trakt med Trasbo er ikke blevet ændret i forhold
til udvidelser.
.
Der har været afholdt møde mellem den davæ
rende leder, souschefen, teknisk forvaltning og
Trasbo i august måned 1998. Dette medførte en
konstatering af, at der var behov for mere tid til
rengøring.
Kvadratmeterprisen på rengøringen i Skibbyssen
for året 1998 udgør kr. 193,46 (samlet nettoareal
på Skibbyssen udgør Y70 kvm : kr. 148.966,92),
hvilket er meget lavt, når der sammenlignes med
kommunens øvrige fritidshjem og daginstitutio
ner, som ligger fra kr. 358,- til kr. 448,- pr. m2.
Såfremt den gennemsnitlige m2-pris skal op på
samme niveau, som de øvrige institutioner, skal
rengøringsprisen forhøjes med kr. 82.000,- excl.
moms, hvilket vil give en m2-pris på kr. 300,excl. moms.
Der kan ikke anvises kompenserende besparelser
på budgettet for 1999 og fremover.
?
Udtalelse fra økonomisk forvaltning beror i sa
gen.
Skole-, social- og sundhedsudvalget anbefaler
på sit møde den 15. december ansøgningen, samt
ansøger om en tillægsbevilling på kr. 82.000,- fra
1999, som finansieres over kassebeholdningen
801 00 004-09, da der ikke kan anvises kompen
serende besparelser.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 12.
januar 1999 skole-, social- og sundhedsudvalgets
indstilling.
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7.
Forslag til vedtægt for koordinationsudvalget for
den forebyggende arbejdsmarkedsindsats i Skib
by kommune
J.nr. SSSF 00.01A16
Forvaltningen fremsender forslag til vedtægt for
j koordinationsudvalget for den forebyggende ar
: bejdsmarkedsindsats.
Skole-, social- og sundhedsudvalget anbefaler
; på sit møde den 15. december 1998 forslaget.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 12.
januar 1999 forslaget med de af kommunaldirek
tøren fremførte bemærkninger, som rettes ind før
; behandlingen i byrådet.
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8.
Lvdavis for Skibby og Jægerspris kommuner
J.nr. BK 21.01.04
1 forbindelse med borgmes termødet den 9. sep
tember 1998 i 6-kommune samarbejdet blev Jæ
gerspris Bibliotek bedt om at udarbejde et forslag
til en fælles lydavis for blinde, synshandicappede
og ordblinde i Jægerspris og Skibby kommune.
Sagen har været forelagt økonomiudvalget den
10. november 1998 og fremsendes nu igen med et
reduceret budgetoverslag.
jI Skibby forventes antallet af brugere at være
omkring 20.
1. års drift og etablering bliver for Skibby kom
mune kr. 22.387,50, og de følgende års drift belø
ber sigtil 37.275 kr. pr. år.
Overbibliotekaren fra Jægerspris meddeler, at
Jægerspris kommune har fundet midler til start
aflydavis i begyndelsen af 1999.
Revideret overslagsbudget vedlægges.
Notat fra overbibliotekaren vedlægges.
Overbibliotekaren kan ikke anvise finansiering af
beløbet.
Det indstilles derfor, at pengene bevilges af kas
sebeholdningen.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 12.
januar 1999, at der etableres en lydavis for Skib
by og Jægerspris kommuner som anført.
Samtidig indstilles, at udgifterne deles mellem de
2 kommuner efter antallet af abonnementer, op
gjort 1 gang årligt.
Beløbet bevilges af kassebeholdningen.
Byrådet godkendte på møde den 20. januar 1999
økonomiudvalgets indstilling.
Som alternativ undersøges, om der - som i Slan
gerup kommune - kan indgåes samarbejde med
Ældre Sagen eller andre foreninger om løsning af
opgaven.
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II
; Eventuelt opførelse af multikulturhus i Skuldelev
J.nr. T.F. 20.10
På møde den 18. november 1998 besluttede byrå
det at afslå ansøgning om støtte til opførelse af et
multikulturhus i Skuldelev.
Byrådet opfordrede samtidig økonomiudvalget til
at gå i dialog med multikulturbusets bestyrelse
om at prøve at finde en alternativ løsning.
På den baggrund forelægges sagen påny for øko
nomiudvalget med forslag af 5. januar 1999 fra
kommunaldirektøren.
Økonomiudvalget besluttede på møde den 12.
januar 1999, at bestyrelsen for multikulturhuset
indkaldes til møde med udvalget snarest muligt.
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10.

Fastsættelse af dagbødeniveau i forbindelse med
ulovlig beboelse af sommerhus
J.nr. ØK
I forbindelse med den seneste lovændring af
planloven, hvor byrådet jfr. denne lovs § 51a, skal
påbyde enhver borger, som ønsker at blive folkeregistertilmeldi i et sommerhusområde i perioden
den 1. oktober til 31. marts, som vedkommende
ikke lovligt kan bebo, at fraflytte denne med et
varsel på 14 dage fra datoen ved folkeregisteranm od ningen at regne.
Såfremt borgeren eller hustanden ikke efter
kommer kommunens påkrav, skal byrådet jfr.
planlovens § 51a, stk. 4, opkræve dagbøder.
Det hedder i lovbemærkningerne, at det er byrå
det, der fastsætter bødeniveauet, dog må dagbø
derne ikke være under 150 kr. pr. dag og de
samlede dagbøder må ikke overstige 25.000 kr.
pr. husstand.
:Det indstilles, at dagbødeniveauet fastsættes i
overensstemmelse med det i lovbemærkningerne
anbefalede dagbødeniveau på 300 kr. pr. dag pr.
ihusstand.
Det kan til orientering oplyses, at efter skærings
datoen den ,20. oktober 1998 er der tilflyttet 12
husstande (18 voksne og 2 børn).
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 12.
januar 1999, at taksten for dagbøder fastsættes
:til kr. 300,00 pr. dag pr. husstand.
Jens Timm Jensen indtager sær standpunkt, idet
han ikke mener, at kommunerne bør pålægges at
fastsætte dagbøder.

