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b . pkt. 8
Ejerne af matr. nr. 4 a

m.fl., Vejleby,

Mortensen & Stedal, Vejlebygård, ansøger
om tilladelse til at ændre højden på den
godkendte vindmølle fra 18 til 22 meters
mastehøjde.

&*fø**Q

Hovedstadsrådet har sammen med sin til
ladelse tinglyst en deklaration om en

T

mastehøjde på 18 meter. Endvidere har
Byrådet i sin dispensation for afstand
til vej- og naboskel regnet med en maste
højde på 18 meter.
Ejendomsudvalget indstiller til Byrådet,
at sagen sendes til Hovedstadsrådet med
anbefaling.
Der meddeles dispensation for højdebe
stemmelserne .

c . p k t . 10
Grundejerforeningen Vellerup Sommerby
anmoder i skrivelse af 11. april 1980
om forlængelse af fristen for fjernelse
af de midlertidige redskabsskure i som
merhusområdet .
Byrådet har den 8. oktober 1979 forlæn
get fristen til den 31/12 1980.
Ejendomsudvalget indstiller til Byrådet,
at fristen forlænges indtil den 31/12
1981.
Endvidere at fristen ikke forlænges udo
ver denne dato.

w

I

v

. fortsat
e . pkt.

16

Landinspektør!irrna Børge Hansen, Lun
devej 44, Frederiksund ansøger for
Peter Kaufmann om tilladelse til at
udstykke den tidligere arbejderbolig
til Stenledsgård med den tilhørende
2
o
have, c a . 800 m til helårsbeboelse.
(Matr. nr. 11 b og 12 a m.fl., Sønder
by. )
Ejendomsudvalget indstiller til Byrå
det, at sagen sendes til Hovedstadsrå
det med anbefaling.
Ib Danielsen indtager særstandpunkt,
idet han ikke kan godkende udstykning
som ansøgt.

2

.

Teknisk udvalg
Udskrift af udvalgets møde den 24. april
1980 fremsendes i fotokopi til Byrådets
efterretning.

3. Kulturelt udvalg
Udskrift af udvalgets møde den 25. april
1980 fremsendes i fotokopi til Byrådets
efterretning.

4. Lossepladsudvalg
Udskrift af udvalgets møde den 29. april
1980 fremsendes i fotokopi til Byrådets
efterretning.

5. Økonomiudvalget
Udskrift af udvalgets møde den 5. maj
1980 fremsendes i fotokopi til Byrådets
efterretning.

a . pkt. 2
Bogholderiet meddeler, at man efter af
tale med Borgmesteren har fastsat føl
gende ekstraordinære møder til behand
ling af budget for 1981 og budgetover
slag for 1982 - 1984.

fortsættes

Dag og år:

Blad nr.

1 .862
Onsdag den 14. maj
1980
kl. 19.00
■ fortsat■

i

a . p k t . 2 fortsat
Økonomiudvalget:
Mandag den 11/8 1980 kl. 9.00
Mandag den 18/8 1980 kl. 9.00
Byrådet,

1. budgetbehandling

Onsdag den 3/9 1980 kl. 19.00
Økonomiudvalget

.

Mandag den 15/9 1980 kl. 9.00
Byrådet,

2. budgetbehandling,

samt fast

sættelse af udskrivningsprocenter og pro
miller for 1981.
Onsdag den 24/9 1980 kl.

19.00

Samtidig foreslås fastsættelse af dato og
tidspunkt for sidste frist for indsendel
se af ændringsforslag til budgettet

(f.

e k s . fredag den 12. september 1980 kl.
13.00) , således at ændringsforslagene kan
behandles af økonomiudvalget inden fore
læggelse for Byrådet.
Økonomiudvalget har godkendt de fastsatte
datoer. Det henstilles til Byrådsmedlem
mer, udvalg, kommissioner, nævn m.fl. at
overholde fristen den 12. september 1980.

byrådssalen.

.
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b. pkt. 3
I henhold til lov om offentlige regi
stre ansøger administrationen om godken
delse af, at følgende registre oprettes:
øt n *
Det fælleskommunale lønstatistiksystem
på Kommunedata I/S.
Økonomiudvalget fremsender til Byrådets
godkendelse med anbefaling.

c. pkt. 4
Kommunernes Landsforening anmoder i
skrivelse af 18. marts 1980 om godken
delse af tillæg i pensionsregulativet
med hensyn til dyrtidsregulering af
tj enestemandspensioner.
Økonomiudvalget fremsender med anbefa
ling til Byrådets godkendelse.

. fortsat
d . pkt. 6
Bogholderiet fremsender regnskabsrapport
pr. 31/3 1980 for regnskabsåret 1980
vedr.
del af konto 0

Byudvikling, bolig- og
miljøforanstaltninger

konto 1

Forsyningsvirksomheder,
havne m.v.

konto 2

Vejvæsen

Teknisk udvalg ansøger om følgende til
lægsbevillinger

(budgetomplaceringer)

for

1980:
konto 231-02

Ringvej, Skibby

+ 591.000

Ovennævnte finansieres v e d :
konto 208-00

Arbejdsmandsløn

-

konto 214-00

Vedligeh. af
færdselsbaner

- 300.000

Kassebeholdning
(overførsel af
rest anlægssum
fra 79 vedr.
.
Ringvej)

-196.000

konto 801-00

Ialt
konto 051-00

95.000

- 591.000
Skibby Renseanl. + 750.000

Ovennævnte finansieres ved:
konto 051-00

Lodsejerbidrag

- 600.000

konto 801-00

Kassebeholdning
(kloakfond I)

- 150.000

Ialt

- 750.000

Gartnerarbejdet skal nedtrappes,

idet 1

mand overføres til kloakvæsenet.
Økonomiudvalget fremsender med anbefaling
til Byrådets godkendelse.

Dag og år:

Blad nr.

1 .865
Onsdag den 14. maj
1980
kl. 19.00
i byrådssalen.

5. fortsat
e . pkt. 9
Byrådet har i sine møder den 14/1 og

.

13/2 1980 vedtaget at ændre forretnings
gang af bilag/fakturaer.
For at kunne administrere Byrådets ved- '
tagelse har bogholderiet udarbejdet kom-,
petanceplaner for området.
Kompetanceplanerne er udarbejdet i 2 sæt
for henholdsvis hovedkontiene 0

til 6

'

og hovedkontiene 7 til 9.

.

Administrationen fremsender kompetance
planerne til Byrådets godkendelse.
Økonomiudvalget fremsender til Byrådets ’
godkendelse med anbefaling.

-

Udvalgsattest ændres således:
607-00:

Bent Olsen /Hans Frederiksen

611-00:

Knud Ph. Nielsen

‘

620-05:

Hans-Henning Schwaner .

-

620-15:

Knud Ph. Nielsen.

(kompetanceplaner vedlægges - økonomiud
valgets medlemmer har fået)
f. pkt. 10
Forældrerådet ved skolepasningsordnin- .
gen på Marbækskolen henstiller i skri
velse af 18/2 1980 til Byrådet, at den
nuværende ordning ændres til en social- pædagogisk pasningsordning ifølge bi
standslovens § 69.
Såfremt dette ikke kan gennemføres,

for

langes afklaring af følgende:

-

1) Ansættelse af en afdelingsleder.
2) Fastsættelse af retningslinier/in
strukser for personalet.

fortsættes

...
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10 fortsat

3) Mere hensigtsmæssig indretning af lo
kalerne .
4) Svar på, hvorledes kommunen kan ga
rantere, at der fremover er plads til
de børn, der tilmeldes pasningsord
ningen i børnehaveklassen til og med
3. klasse.
På Borgmesterens foranledning er indhen
tet følgende udtalelser:
Skuldelev_lærerråd:
"Skuldelev lærerråd har på sit møde den
27/3 behandlet Byrådets anmodning om en
vurdering af skolens pasningsordning.
Af følgende grunde ser lærerrådet sig
ikke i stand til at foretage en kvalifi
ceret vurdering, idet pasningsordningen
ikke er placeret i tilknytning til sko
len. Børn og personale benytter ikke
skolens faciliteter, og personalet er
ikke medlemmer af lærerrådet.
Vi må derfor henvise Byrådet til foræld
rerådet og personalegruppen ved pas
ningsordningen ."
Marbækskolens_lærerråd:
"Vedr. klage fra forældrerådet ved Marbækskolens pasningsordning.
Byrådet har i sit brev af 20/3 1980 an
modet lærerrådet ved Marbækskolen om en
vurdering af pasningsordningen ved Mar
bækskolen og Ferslev skole.
På et møde den 27/3 1980 enedes lærerrå
det om følgende:
Der er stort set ikke tilgået lærerrå
det oplysninger om pasningsordningen, og
rådet har heller aldrig været forelagt
noget vedr. ordningens opbygning og
funktion til udtalelse eller beslutning.
Personalet er ej heller medlemmer af læ
rerrådet.
Lærerrådet skal derfor udtale, at den
ønskede vurdering ikke er mulig at af
give ."

fortsættes

...
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e

:

"Vedrørende pasningsordning.
Da fælleslærerrådet på det foreliggende
grundlag har ringe mulighed for at kom
mentere de nuværende pasningsordninger
i kommunen, vil vore bemærkninger være
af generel karakter.
Det skal dog bemærkes, at ordningen har
en del for skolen negativ side, idet
skolernes administration og ledelse bli
ver belastet med ekstra arbejde. Vi fin
der det derfor helt nødvendigt, at man i
fremtiden kompenserer for dette ekstra
arbejde.
Med hensyn til pasningsordningerne må
fælleslærerrådet henvise til skrivelse
af 7/12 1978 fra fælleslærerrådet til
skolekommissionen.
Fælleslærerrådet er stadig af den mening,
at den ordning, der er skitseret i skri
velsen, vil være den bedste.
Ønsker Byrådet en mere tilbundsgående
analyse af pasningsordningen, deltager
fælleslærerrådet gerne i et udvalgsar
bejde ."
Ledende skoleinspektørs bemærkning til
fælleslærerrådets udtalelse:
"Idet jeg er helt enig i fælleslærerrå
dets betragtninger om skolepasningsord
ningernes belastning af skolens admini
stration og ledelse, skal jeg dog bemær
ke, at fælleslærerrådet ikke fra leder
side er blevet bedt om at fremføre dette
forhold."

"I henhold til anmodning af 20/3 1980
fremsendes udtalelse vedrørende pas
ningsordningen på Marbækskolen:
Forældrerådet fremsender i skrivelse af
18/2 1980 ønsket om en pasningsordning
af socialpædagogisk art ifølge bistands
lovens § 69. Dette ønske svarer helt til
skolenævnets ønske ved pasningsordnin
gens indførelse, men skolenævnet finder,
at den nuværende ordning var et alterna
tiv til ingen ordning. Et flertal af
skolenævnet er derfor af den opfattelse,
at der fortsat kan gøres en ind

fortsættes . . .

Formandens
initialer:

fortsat
f . p k t . 10 fortsat
sats for at få en bedre funktion i den
nu kun \\ år gamle pasningsordning, som
er i fortsat udvikling.
Det er naturligvis ønskeligt med en afde
lingsleder på hvert pasningssted, men
der bør ikke herske tvivl om, at der hver
dag er mulighed for kontakt med den an
svarlige leder.
ad_2.„Retningslinier
Der skal heller ikke herske tvivl om, at
personalet har tilsynspligt med børnene.
Ved ansættelsen har de ansatte påtaget
sig at beskæftige børnene. Der bør etab
leres kurser, som nuværende og kommende
medarbejdere ved pasningsordningerne al
le deltager i. Disse kurser skal tilret
telægges ud fra de til rådighed værende
lokaler og midler.
De ansatte skal i størst mulig omfang
støttes med ideer og udarbejdelse af
planer.
ad_ 3JL_Loka le indretning
Vi finder det hensigtsmæssigt at foræld
rekredsen sammen med de ansatte kommer
med forslag, der kan forbedre indretnin
gen af lokalerne.
Særstandpunkt indtages af Bente Dall, i
det hun ønsker den nuværende pasnings
ordning skal ændres til en socialpædago
gisk ordning, og af Lone Frederiksen, i-,
det hun ønsker, at den nuværende ordning
fortsætter, dog med ansvarlige ledere."
Skuldelev_skolenævn;
"Vedr.: Skolepasningsordningen ved Skul
delev skole.
På foranledning af Byrådets anmodning af
20/3 1980 fremsætter skolenævnet ved
Skuldelev skole hermed betragtninger over
skolepasningsordningen, idet nævnet dog
hæfter sig ved, at det ikke har været op
fordret til at udtale sig, inden skole
pasningsordningen i sin tid etableredes.

fortsættes

...
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f . p k t . 10 fortsat:
Placeringen af pasningsordningen i loka
lerne i Vestergade anbefaledes af skole
nævnet på møde den 17/5 1979.
Nævnet understregede dengang, at place
ringen alene skyldtes skolens almene u
tilstrækkelige lokaleforhold, og at ram
merne iøvrigt syntes utilfredsstillen
de, - hvilket er helt klart bekræftet
af embedslægeinstitutionen for Frede
riksborg Amt ved Arne Østergaard Hansen
i skrivelse af 21/2 1980 - navnlig med
hensyn til den meget lille legeplads og
den risikofyldte beliggenhed ved siden
af fabrikken og direkte til offentlig
vej .
* Det synes klart u
tilstrækkeligt, at 10 timers beskæfti
gelse af 25 børn om dagen skulle kunne
klares af unge mennesker uden uddannelse
som tilsammen har 95 ugentlige timer
til dette krævende arbejde, samt at in
gen blandt personalet har status af in
tern leder.
Administration. Nævnet må formode, at
retningslinier for kompensation til
skolens ledelse er under udarbejdelse,
da det måtte være rimeligt, at ledelsen
af en sådan institution, som en skole
pasningsordning er, honoreres under en
eller anden form.
Skolenævnet konkluderer således:
Forholdene omkring den eksisterende ord
ning er for utilstrækkelig grundet man
gel på klare retningslinier. Skolepas
ningsordningen er kommunens eneste til
bud til forældrene om anbringelse af de
mindre skolebørn under trygge forhold i
fritiden, hvorfor nævnet anbefaler ord
ningen taget op til fornyet drøftelse."
Skolekommissionen fastholder sin tidli
gere indstilling om e n .socialpædagogisk
pasningsordning.
For så vidt angår den aktuelle klage,
må kommissionen henstille til Byrådet,
at de fremførte klagepunkter hurtigst
muligt udbedres.

fortsættes

.. .
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Kulturelt udvalg indstiller, at skole
pasningsordningen fortsætter i skolere
gi med skoleinspektørerne som øverste
ledere, og der forhandles om ansættelse

2/ f y%

af afdelingsledere samt kompensation

JfH'%

til skoleinspektørerne.
Hans-Henning Schwaner går principielt
ind for en socialpædagogisk pasnings
ordning .
Økonomiudvalget indstiller til Byrådet,
at skolepasningen fortsætter i skolere
gi med skoleinspektørerne som øverste

A o

A l Ø /A tA -ts f h s t’ iA sA stsu i

ledere, og der forhandles om ansættelse
af afdelingsledere.
Kompensation til skoleinspektørerne for
handles, når ordningen har fundet sin
endelige udformning.
Hans-Henning Schwaner går principielt
ind for en socialpædagogisk pasnings
ordning.

%

&Cc.

J r i 2 ■&*>&£
6. Forbud mod sammenlægning af beboelses
ejendomme og beboelseslejligheder for
tiden 1/7 1980 - 30/6 1981.
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Onsdag den 14. maj
1980
kl. 19.00
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7. Bogholderiet fremsender det af Byrådet
den 24. september 1979 vedtagne budget
overslag for regnskabsåret 1981 udvisen
de et kasseforbrug på kr.

10.700.000,00

og en låneoptagelse på kr. 1.345.000,00.
Budgetoverslaget for 1981, der balance
rer med kr. 129.207.000,00, er angivet i
faste priser uden realvækst

(1980-kr.)

samt en post for pris- og lønstigninger
vedr. hovedkontiene 0 til 6.
I henhold til regeringens henstilling

'

om 2% realstigning i budgetterne fra

.

1980 til 1981 skal budgetoverslaget her
efter reduceres med ca. 11. mili. kr.
afhængigt af den udgiftsramme, der afta- '
les den 21. april 1980 mellem regeringen,
og de kommunale organisationer samt af
Byrådets beslutning om kommunens skatte
udskrivning i 1981 .

'

Såfremt Byrådet ønsker en uændret skat-

.

teudskrivning i 1981 samt overholdelse
af regeringens henstilling om 2% real
stigning i budgettet fra 1980 til 1981,

‘

anmodes Byrådet om afgørelse af, inden

.

for hvilke områder reduktionen af bud-

.

getbeløbene skal ske, idet man fra bog
holderiets side skal pege på muligheden

‘

for, at Byrådet som arbejdsgrundlag for

-

fagudvalgenes budgetlægning vedtager
budgetteringsrammer for kommunens driftsog anlægsudgifter.
Bogholderiet har som oplæg til ovenstående udarbejdet forslag til budgette
ringsrammer for 1981, der med en uændret
skatteudskrivning balancerer med k r .

fortsættes ...

-
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118.800.000,00.
Budgetteringsrammerne er udarbejdet som
rammer for hovedkontiene og kan her ud

'

fra opstilles som rammer for de enkelte

-

fagudvalg fordelt på drift, anlæg m.v.
Bogholderiet gør opmærksom på, at ud
giftsrammen, som fastsættes af regeringen,"
kun omfatter drifts- og anlægsudgifterne og at det er Byrådets afgørelse, hvorle
des udgiftsrammen fordeles mellem driftsog anlægsudgifter.
Da der på anlægsbudgettet for 1981 er

■

afsat et budgetbeløb på over 20 m i l i . k r .
og da nogle af de foreslåede investerin

3

ger formentlig vil blive udskudt til se
nere år, anmodes Byrådet om at priorite- i :

re anlægsudgifterne i den rækkefølge de
kan indpasses i kommunens økonomi.

'

Byrådet bedes beslutte om:
1) Vil Byrådet overholde regeringens hen
stilling om budgettets realtakst.
2) Vil Byrådet fastsætte rammen for ud
valgenes drifts- og anlægsudgifter.
3) Vil udvalgene acceptere budgetrammer
ne.
4) Investeringer 1981-84 - i hvilken ræk
kefølge.
Budgetteringsforudsætninger samt forslag
til budgetteringsrammer for 1981 blev
udsendt til mødet den 21. april.
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8. Byrådsmedlem Erik Hansen ansøger i
skrivelse af 29. april 1980 om orlov
fra byrådsarbejdet i perioden 1/7 1980
- 1/11 1980 grundet fravær fra byråds
møder i perioden juli til oktober.
1. suppleant er Anni Skov.
I samme skrivelse meddeles, at gruppen
ønsker, at Anni Skov skal indtræde i
de udvalg, hvor Erik Hansen har siddet.
Endelig meddeles, at Ib Danielsen med
virkning fra 1. maj og til 1. november
1980 indtræder i teknisk udvalg i ste
det for Jørgen Slotsgaard.

9. Der har den 8. maj 1980 kl.

10.00 været

afholdt licitation på Centergaden og
parkeringsplads til posthuset.
Teknisk udvalg har antaget Finn Skov.
Arbejdet startes op omgående.
Entréprise a + b: kr. 136.575.
Anlægstilskud NESA: kr. 21.300.
Alle priser excl. moms.
Midlertidig sti skal anlægges 9. og 10.
maj 1980.
Hertil kommer grus fra kommunens grus
grav til en pris af 6.000 kr. excl.
moms.
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1. Skrivelse af 29. april 1980 fra byråds
medlem Erik Hansen vedr.

a)

b)
>■

(fotokopi af Erik Hansens skrivelse
samt Borgmesterens svarskrivelse af
6/5 1980 vedlægges)

2.

1

Formandens
initialer:

4. fortsat

7.

