1. Støtte fra Hovedstadsrådet i 1987 til
fremme af regionsplanens virkeliggørel
se
Hovedstadsrådet har i skrivelse af 17.
december 1986 indkaldt ansøgningen om
støtte i 1987. Ansøgningen skal indsen
des senest den 1. marts 1987.
Støtte kan søges til følgende formål;
- erhvervelse af arealer samt bygge- og
bymodning,
- projektering samt anlæg af veje og an
dre trafikanlæg af regional betydning,
- etablering af hovedkloakker, afskæren
de ledninger og rensningsanlæg samt
anlæg for affaldsbehandling,
- etablering af vandforsyningsanlæg og
hovedvandledninger,
- sanerings- og andre byfornyelsesforan
staltninger,
- foranstaltninger af betydning for be
folkningens fritidsliv.
Ansøgning om støtte kan omfatte både pro
jekter, der udføres i et enkelt år, og
projekter, der udføres over flere år.
Man forudsætter, at kommunen selv afhol
der så stor en del af udgifterne, som
svarer til kommunens egeninteresse i pro
jektets gennemførelse.
I 1986 søgte byrådet om støtte til føl
gende projekter i ejendomsudvalgets re
gi.
Gennemførelse af byggemodning af kommu
nens arealer i Hjortehaven.
Udarbejdelse af projekter til sikring
af fredede naturområder og fortidsmin
der.
fortsættes....
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Projekt til retablering af Skuldelev
grusgrav, så den igen kan indgå i natur
området ved Skuldelev ås.
Der blev ikke ydet støtte til disse pro
jekter i 1986.
Ejendomsudvalget indstiller til byrå
det, at der søges om støtte til de samme
sager som i 1986.
I 1986 søgte byrådet om støtte til føl
t t

gende projekter i teknisk udvalgs regi:
Støtte til etablering af affaldssorte
ringsanlæg i forbindelse med eventuel
kildeseparering.
Støtte til etablering af 3. trins rens
ning af spildevand fra Skibby renseanlæg
og Hyllingeriis renseanlæg samt etable
ring af søværts afløbsledning fra Skibby
renseanlæg, så Møllekrogen friholdes for
spildevandsudledning.
Støtte til etablering af busterminal i

au^Aé

Skibby by til opfyldelse af funktionen
som regionalt buscenter.
Stitunnel under hovedlandevejen ved Skib
by.
Der blev ikke ydet støtte til disse pro
jekter i 1986.
Teknisk udvalg indstiller til byrådet,
at der søges om støtte til de samme sager
som i 1986, dog undtaget stitunnel under
hovedlandevejen ved Skibby. I stedet sø
ges støtte til foranstaltninger på vejen,
f. eks. helle-anlæg.
I 1986 søgte byrådet om støtte til føl
fortsættes ....
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1. Fortsat

gende projekter i kulturelt udvalgs re
gi:
1. Vandrerhjem
2. Små campingpladser
Der blev ikke ydet støtte til disse pro
jekter i 1986.
Kulturelt udvalg indstiller til byrådet,
at der søges om støtte til de samme sa
ger som sidste år.

2. Udstykning ved Røgerupvej
Lokalplan nr. 56
Salgspris
Forvaltningen forelægger overslag af
22/1 87 for byggemodningsudgifter samt
forslag til salgspriser for parcellerne
omfattet af lokalplan nr. 56.
Byggemodningsudgift incl.
alle indskud og
bidrag m.v.
Jordpris, anslået
9.240 m^ å 50,- k r .
Samlet kostpris

1.320.000,- kr.
462.000,- k r .
1.782.000,- kr

Forslag til salgspriser:
1 parcel til rigssal

382.000,- kr

7 parcelhusgrunde å
200.000,- kr =

1.400.000,- kr

Samlet salgspris

1.782.000,- kr

Markedsprisen for parcelhusgrunde var
i sommeren 1986 på kr 220.000 - 235.000
ifølge kommunens ejendomsmægler. Forvalt
ningen finder, at de aktuelle parceller
Nr. 5flfl
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er mindre hensigtsmæssige, hvorfor der
bør tages hensyn til dette forhold ved
prisfastsættelsen.
Ejendomsudvalget indstiller til økonomi
udvalget, at prisen på parcellerne omfat
tet af lokalplan nr. 56 fastsættes til:
parcelhusgrunde

kr 200.000,- pr stk

parcel til rigssal

kr 400.000,-

. Industriområde Hanghøj
Kostpris for små erhvervsparceller
Forvaltningen forelægger overslag omfat
tende kostprisen for 26 stk. små erhvervs
parceller .
Beregningerne er udført på grundlag af
den tidligere fastsatte jordpris i indu
striområdet med tillæg for de ekstra mod
ningsarbejder der kræves ved den ændrede
udnyttelse.

w

-/riC
scU.

Den samlede kostpris andrager kr.
1.423.00,- eller kr 54.730 kr/parcel.
Overslag vedlagt.
Ejendomsudvalget fremsender sagen til
økonomiudvalget med anbefaling af, at
prisen fastsættes til kr 54.730 pr. par
cel .

. Opførelse af ældrevenlige udlejningsboli
ger. Skema 1
Busk byggeadministration ApS, fremsender
ansøgning om støtte i henhold til lov om
boligbyggeri til opførelse af 16 ældrefortsættes....
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venlige, 2-værelses almennyttige, udlej
ningsboliger med fælleslokale. Boligerne
tænkes opført på 3 mindre arealer i kom
;

munen, 2 boliger i Ferslev, 8 boliger i
Skuldelev og 6 boliger i Skibby.

* /

Indstillingsbilag vedlagt.
Ejendomsudvalget indstiller til økonomi
udvalget at skema 1 godkendes.
Prisen for grundene fastsættes i henhold
til ejendomsfirma M/K's skrivelser af
26. januar 1987.
Bjørn Nielsen indtager særstandpunkt idet
han ønsker en drøftelse med sin gruppe
inden behandlingen i byrådet.

5. Ungdomsboliger, Hovedgaden 36, Skibby.
Sk ema 2
På byrådsmødet den 15. oktober 1986 god
kendtes skema 2 for opførelse af ungdoms
boliger på ejendommen Hovedgaden 36 i
Skibby. Godkendelsen havde forbehold med
hensyn til betaling af kloakbidrag og
etablering af parkeringspladser. De sid
ste forhold blev afklaret endeligt på
byrådsmødet den 17. december 1986, og på
baggrund af disse godkendelser fremsender
Landsforeningen Ungbo revideret skema 2
til godkendelse.
Ejendomsudvalget anbefaler økonomiudval
get og byrådet, at skema 2 godkendes,
idet stigningen i huslejen ikke forven
tes at få afgørende betydning for udlej
ningen af lejlighederne.
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6. Andelsboliger på matr. nr. 3-fo Skibby
Busk Byggeadministration ApS har ved
skrivelse af 30. december 1986 søgt om
at undlade opførelse af carporte ved an
delsbebyggelsen, Jernhøj, matr .nr. 3-fo
Sk ibby.
Årsagen til at der igen søges skal ses
på baggrund af, at udgiften til ekstrafundering er blevet større end først an
taget. Merudgiften beløber sig til
310.000 kr, og en del af dette beløb øn
skes indhentet ved at undlade opførelse
af carporte til ialt 144.000 kr.
Der er yderligere søgt om nedsættelse af
grundpris med 166.000 kr (behandles på
økonomiudvalgsmødet den 10. februar
1987), og de resterende 350.000 kr vil
kunne findes i byggeriet. Der var oprin
deligt afsat 250.000 kr til ekstrafundering.
Ejendomsudvalget indstiller til byrådet,
at kravet om opførelse af carporte fast
holdes .

7. Salg af matr. nr. 3 fo Skibby til opfø
relse af andelsboliger
Byrådet har den 22. maj 1985 godkendt,
at Skibby andelsbyg Totalentreprise Aps
kunne erhverve areal af matr. nr. 3 fo
til kr. 80,00 pr. m^ råjord.
Skibby Andelsbyg Totalentreprise Aps har
ved henvendelse af 30. december 1986 an
modet om en genforhandling af prisen,
idet udgifter til fundering af arealet
fortsættes....
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7. Fortsat

er blevet større end forudsat.
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Intern notits af 14/1-87 fra kommuneinge

\/Ua ^ oL,

niøren vedlægges.
(Det bemærkes, at sagen skal ses i sam
menhæng med sag fra ejendomsudvalget om
at fravige kravet om opførelse af carpor
te på arealet).

y/ø /</

1

8. Forslag til tillæg nr. 3 til Skibby kom
muneplan 1984-91
Ved tillæg nr. 3 til Skibby kommune
plan flyttes landsbyafgrænsningen for
kommuneplanområde L5, Ferslev, mod nord
således at der åbnes mulighed for opfø
relse af nogle få boliger.
Kommuneplantillægget er udarbejdet side
løbende med forslag til lokalplan nr. 58
for samme område.
Ejendomsudvalget anbefaler byrådet at
vedtage forslag til kommuneplantillæg nr.
3.

9. Forslag til lokalplan nr. 58, boligområ
de i Ferslev.
1 overensstemmelse med byrådsbeslutning
af 17. september 1986 har ejeren af
matr. nr. 8-a Ferslev ladet udarbejde
et lokalplanforslag for et område med
2 dobbelthuse samt en eksisterende land
brugsmedhjælperbolig .
Af hensyn til grundens størrelse ansøges
fortsættes....
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alternativt om tilladelse til opførelse
af 3 dobbe1thu se .
Alternativt forslag vedlagt.
Kommuneplantillæg for området fremlægges
sideløbende.
Ejendomsudvalget indstiller til byrådet,
at det alternative forslag med 3 dobbelt
huse godkendes.
§ 9 med grundejerforeningen opretholdes.

10. Matr. nr. 4 a Vellerup
Kloakering
I forbindelse med udstykningen af 2 par
celler af matr. nr. 4 a er der udarbej
det projekt for den nødvendige kloake
ring.
Der er indgået forlig med ejeren af
matr. nr. 5 a Vellerup om erstatning for
ledningsanlæg, afgrødetab m.v., ialt kr.
7.053,-.
Kloakarbejdet er efter indbudt licitati
on afholdt den 22/12 1986, overdraget
Hilbert Jensen med en tilbudssum på kr.
94.940,40.
Arbejdet er påbegyndt den 6/1 1987.
Til arbejdets gennemførelse søges følgen
de tillægsbevilling på konto 052:
Arealerstatninger m.v.

kr. 8.000,-

Entreprenørarbejder

"

Administration m.v.
Ialt

95.000,-

"
9.000,kr.112.000,-

I forbindelse med udstykningen vil der
i 1987 blive indbetalt 2 kloakbidrag:
fortsættes....
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Hovedkloak, konto 051
Detailkloak,
"
052

k r . 29.632,11
37.040,-

Ialt

k r . 66.672,-

Ved senere udstykninger kan kloaksyste
met udbygges svarende til yderligere 6
parceller.
Teknisk udvalg indstiller til økonomiud
valget, at der ydes en anlægsbevilling
på kr. 112.000,- kr. og en indtægtsbevil
ling på kr. 66.000,-. Licitationsresulta
tet og det indgåede forlig godkendes.

1 1 . Regnvandsledning for andelsboligbe

byggelsen Jernhøj.
Rådgivende ingeniørfirma Dines Jørgensen
& co A/S har i skrivelse af 9/12 1986
fremsendt opgørelse over regn- og spildevandsmængder for Damgårdsvænget og Jern
høj.
Det eksisterende blandede kloaksystem
i Damgårdsvej kan ikke uden videre afvan
de det nye område Jernhøj.
Det vil sige regnvandet må separeres fra
og enten ledes gennem et opstuvningsbassin og videre i det blandede system el
ler evt. ledes til Nordmandsmosen. Afled
ning af regnvand til Nordmandsmosen skal
godkendes af Hovedstadsrådet i form af
et tillæg til spildevandsplanen.
Teknisk udvalg indstiller til byrådet,
at der udarbejdes tillæg til spilde
vandsplanen, idet regnvand fra Damgårds
vænget og Jernhøj søges ført til Nord
mandsmosen .
Der etableres sandfang og olieudskiller.
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12. Vellerup sommerby/ containerordning,
Vellerup sommerby anmoder ved skrivelse
af 20/1 1987 om betaling af afholdte ud
gifter til fjernelse af affald fra grun
den foran vandværket.
Ved skrivelse af 24/11 1986 har Skibby
kommune klart tilkendegivet, at affalds
ophobningen på en privat plads i økono
misk henseende er Skibby kommune uvedkom
mende .
Teknisk udvalg indstiller til økonomiud
valget, at andragenet ikke imødekommes
jævnfør ovenstående.

13. Leje af lokaler Radio Horns Herred
Ansøgning fra Radio Horns Herreds om
tilskud til leje af lokaler ovenpå Skibby
Kino. Udgiften til leje udgør pr. år kr.
12.000, - + lys og varme, som er anslået
til ca. kr. 6.000,- ialt kr. 18.000,Samtidig ansøges om tilskud til opførelse
af studio og teknikerrum på kr. 20.000,til materialer.
Kulturelt udvalg anbefaler, at der ydes
tilskud til en fordeling på befolknings

l z j L + 4 ¿ f ø j ,

tallet mellem de 2 kommuner, da lokaler
ne i Skibby skal dække begge kommuner
i en periode.
Der søges en tillægsbevilling på ca. kr.
19.000, - som finansieres over kassebe
holdningen 801 00 004-09.
Hanne Kyvsgaard indtager særstandpunkt,
da det ikke er en kommunal radio.
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14. Årligt driftstilskud til Radio Horns Her

red
Radio Horns Herred fremsender ansøgning
om et fast årligt driftstilskud til lo
kalradiovirksomhed på kr. 5#- pr. person
i kommunen.
Kommunen skal så til gengæld have ret
til annoncering af almindelige meddelel
ser til almennyttig interesse for borger
ne i lokalradioen, i lighed med hvad man
sædvanligvis annoncerer i dagspressen.
Kulturelt udvalg: Formanden og admini
strationen forsøger at finde kr. 6.000,på konto 3.
Der forsøges afsat kr. 5,- pr. person
i budgettet for 1988.
Økonomiudvalget anbefales at finde yder
ligere beløb på den fælles annoncekonto.
Hanne Kyvsgaard indtager særstandpunkt,
idet hun afventer budget 1988.

15. Udskiftning af tagplader, Nordmandsmosen
Udskiftning af tagbelægning på spejder
hytten i Nordmandsmosen, idet der er ind
hentet en pris fra en håndværker.
Arbejdet kan udføres for kr. 7.260,excl. moms.
Der er ikke i beløbet indregnet udgifter
til materialer og eventuelt blikkensla
gerarbejde .
Der er ikke i 1987 afsat beløb til udfø
relse af arbejdet.
Udskiftningen skal ske i foråret 1987,
ellers vil firmaets garanti udløbe.
fortsættes....
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Kulturelt udvalg fremsender med anbefa
ling .
Der søges en tillægsbevilling på kr.
9.000,- som finansieres over kassebehold
ningen 801 00 004-09.

16. Bådelauget i Skuldelev
Der har været afholdt møde med Skuldelev
Bådelaug den 15/1-87 om følgende:
1. Hyttens tilhørsforhold
2. Tilskudsafgift til Skuldelev vand
værk kr. 5.490,-.
3. Driftsudgifter til hytten frem
over .
4. Toiletforholdene på Havnen.
ad 1. Hytten tilhører Bådelauget. Dette
kunne indføjes i bådelaugets ved
tægter, ligesom der i vedtægten
kunne indføjes, at såfremt bådelau
get ophører, tilfalder hytten kom
munen.
(Kopi af vedtagelsen vedlægges)
ad 2. Kommunen betaler vandtilslutningen
kr. 5.490,-. Beløbet kan finansie
res over DUI Leg og Virkes konto
k r . 8.000,-.
ad 3. Kommunen yder ikke tilskud til den
daglige drift, da det hovedsaglig
er voksne der vil benytte hytten.
Ligesom tilskud på kr. 13.000,i ansøgning af 19/1-87 afslås.
fortsættes....
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ad 4. Rakettoilettet opstilles snarest
muligt. Ifølge Teknisk forvaltning
skal der søges hos Hovedstadsrådet
og i Skov- og Naturstyrelsen om
tilladelse til dette.
Kulturelt udvalg:
ad ls Fremsender med anbefaling. Der ud
arbejdes "kontrakt" omkring til
hørsforholdet .
ad 2; Fremsender med anbefaling. Der sø
ges en budgetomplacering på kr.
5.490,- som finansieres over DUI
Leg og Virkes konto,
ad 3: Kan ikke anbefales,
ad 4: Der rykkes for sagen.
Teknisk udvalg opfordres til at afsætte
beløb til vedligeholdelse af havneområ
det .

17. Elevopholdsrum på Fritidscentret
I forbindelse med indretning af elevop
holdsrum i kælderen på fritidscentret
ansøges om materialer til 10 stk. plankeb
orde til kr. 6.000,- pr. stk.
Beskæftigelsesudvalget anbefaler overfor
økonomiudvalget at arbejdslønnen kr.
4.800,- afholdes over beskæftigelsesmid
lerne .
Administrationen anbefaler jvf. telefon
samtale med
at beløbet kr.
6.000,- til materialer kan afholdes over
klubkontoen, inventar, konto 321 03
085-03.
Kulturelt udvalg fremsender med anbefa
ling .
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1 8 . Arbejdstilsynet - Skuldelev skole

På baggrund af krav fra Arbejdstilsynet
har teknisk forvaltning undersøgt de øko
nomiske konsekvenser ved opfyldelse af
de i tilsynsrapporten angivne krav og
henstillinger.
Der er udarbejdet forslag af 13. novem
ber 1986.
Forslaget har været forelagt sikkerheds
gruppen på Skuldelev skole, som har frem
sendt kommentarer af 11/12 og 17/12
1986.
Forslaget har herefter været forelagt
sikkerhedsudvalget, som anbefaler, at
ombygningen af rengøringspersonalets gar
.¿Tzrp.

derobe- og spiseforhold udføres i hen
hold til teknisk forvaltnings forslag
af 13/11 og sikkerhedsgruppens forslag
af 11/12 1986.
Med hensyn til solafskærmningen anbefa
ler sikkerhedsudvalget, at der opsættes
markiser, som angivet i teknisk forvalt
nings forslag.
Sikkerhedsudvalget anbefaler, at der op
sættes nedsænkede lofter i gangen, som
angivet i teknisk forvaltnings forslag.
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Endelig anbefales, at lydisoleringen af
omklædningensrum afventer renoveringen.
Kulturelt udvalg anbefaler teknisk for
valtnings forslag af 13/11-86.
Der søges en tillægsbevilling på kr.
747.000,- uden moms på anlægskontoen 301
03 870-50, som finansieres over kassebe
holdningen 801 00 004-09.
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19. Ikke kursusdelt undervisning
Ansøgning om ikke kursusdelt undervis
ning fra Marbækskolen og Skuldelev skole
i skoleåret 1987/88.
Skolekommissionen ønsker at følge nævne
nes indstilling.
Endvidere følges Skuldelev skoles lærer
råds bemærkning om at "bliver sammenlæg
ning af de 2 8. klasser ikke en reali
tet, ønskes sagen genbehandlet, da grund
laget for vurdering da bliver en anden".
Ledende skoleinspektør kan oplyse, at
der ikke vil være økonomiske konsenvenser samt konsekvenser for så vidt angår
normeringsplanen.
Kulturelt udvalg fremsender med anbefa
ling.

2 0 . Decentralicering af visitationskompeten

cen
Skolevæsenet har i 2 skoleår deltaget
i Frederiksborg amts forsøgsordning
vedr. decentralicering af visitationskom
petence til indstilling af elever til
undervisningsforanstaltning efter folke
skolelovens § 19, stk. 2, og dermed udlæg
ning af de økonomiske midler til kommu
nen.
Skolevæsenet anbefaler fortsat deltagel
se i 1987/88.
Kulturelt udvalg
ling .
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21. Undervisning af flygtningebørn
Ledende skoleinspektør fremsender skri
velse hvori der skønsmæssigt beregnes
udgifter i 1987 til undervisning af
flygtningebørn.
Kulturelt udvalg fremsender med anbefa
ling.
Der søges en tillægsbevilling på kr.
131.000,- som finansieres over kassebe
holdningen 801 00 004-09.

22. Støtte til
Byrådet godkendte på møde den 17/12-86
støtte til
i resten af
skoleåret.
Der søges en tillægsbevilling på k r .
29.000,- til konto 301 01 161-03, som
finansieres over kassebeholdningen.
Kulturelt udvalg fremsender med anbefa
ling. Der søges en tillægsbevilling som
finansieres over kassebeholdningen 801
00 004-09.
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23. Forslag om eventuel nedsættelse af åb
ningstiden i daginstitutionerne med 1
time/uge
Byrådet godkendte i mødet den 17. decem
ber 1986 et forslag fra økonomiudvalget
om, at daginstitutionerne kunne holdes
åbent 1 time mindre pr. uge, hvorved in
stitutionerne kunne opnå en delvis kom
pensation for den pr. 1. januar 1987 ned
satte arbejdstid.
Institutionerne og forældrerådene blev
anmodet om at fremsende bemærkninger til
det fremsatte tilbud, således at social
udvalget på januar-mødet kunne behandle
sagen på grundlag af de modtagne tilken
degivelser .
Der er modtaget skriftlig negativ tilba
gemelding fra følgende:
1. Forældrerådet v/børnehaven Tumlebo
2. a. Forældrerådet v/Skuldelev børnehahave
b. Skuldelev børnehave
3. a. Forældrerådet v/Skolevejens børne
have
b. Skolevejens børnehave
4. a. Forældrerådet v/Ferslev fritidsh jem
b. Ferslev fritidshjem
5. Skibby fritidshjem.
Socialudvalget kan med udgangspunkt i
de modtagne tilkendegivelser fra foræl
dreråd og institutioner ikke anbefale
en nedsat åbningstid.
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24. Ansøgning om opnormering af sekretærfunk
tionen i hjemmeplejen
Hjemmeplejen fremsender ansøgning af 12.
januar 1987 om udvidelse af sekretærnor
meringen med 20 t/u.

S i/

Før indførelsen af den udvidede aftenple
je delte hjemmeplejen og den sagsbehand
lende ergoterapeut 1 sekretær på ialt
3o t/u. I forbindelse med indførelsen
af aftenplejen blev hjemmeplejen tildelt
yderligere 20 sekretærtimer/uge.
Der søges nu om yderligere 20 t/u, heref
ter ialt ca. 55 t/u.
Socialforvaltningen bemærker, at der ik
ke i budget 1987 er afsat midler til dæk
ning af det ansøgte.

Udgiften kan

skønsmæssigt anslås til årligt ca. kr.
80.000 brutto/netto (der ydes ikke stat
srefusion) .
Socialudvalget
kan ikke imødekomme det ansøgte.
Anni Skov og Bjørn Nielsen anbefaler,
at det ansøgte imødekommes og at sagen
fremsendes til byrådet.

25. Fastlæggelse af det fremtidige antal æl
dreboliger samt afgrænsning af brugen
af samme
På ældreinstitutionsledermødet den 11.
december 1986 blev socialinspektøren,
ledende hjemmesygeplejerske og de 2 ple
jehjemsforstandere enig i det forventede
behov for og benyttelse af den enkelte
type ældrebolig.
fortsættes....
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25. Fortsat

Ovenstående persongruppe fremsendte for
slaget, dateret 11. december 1986, til
visitationsudvalget, som i mødet den 12.
december 1986 fremsendte forslaget til
socialudvalget med anbefaling.
Socialudvalget fremsender sagen til byrå
dets godkendelse, idet bemærkes at socia
ludvalget anbefaler det administrative
oplæg.

26. Forslag til intensiveret indsats for at
forebygge anbringelse af børn og unge
udenfor hjemmet
Socialudvalget fik i mødet den 5. januar
1987 forelagt en oversigt over samtlige
de sager, hvor børn og unge var anbragt
udenfor hjemmet.
Socialudvalget anmodede forvaltningen
om til mødet den 27. januar 1987 at udar
bejde et forslag til, hvorledes indsat
sen på dette område kunne intensiveres,
således at antallet af anbringelser uden
for hjemmet kunne mindskes.
Sagen har været drøftet i forvaltningen,
og det må fastholdes, at der ikke inden
for de bestående personaleressourcer er
mulighed for at yde en intensiveret ind
sats .
Forvaltningen er dog af den opfattelse,
at en øget forebyggende indsats - såvel
konkret i forhold til familier i socialt
udsatte situationer som generelt i relati
on til f.eks. samarbejdet med skolevæse
net , daginstitutionerne, beskæftigelses
fortsættes ....
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26. Fortsat

sekretariatet, politi m.v. - set over
en årrække vil kunne indebære dels en
mindreudgift til dagpieje/døgninstitutioner og dels ville kunne medvirke til,
at flere familier kan hjælpes gennem en
krise uden så indgribende foranstaltnin
ger, som en anbringelse udenfor hjemmet
udgør.
En intensiveret forebyggende indsats vil
endvidere dels kunne imødekomme nogle
af de behov daginstitutionerne overfor
forvaltningen har tilkendegivet at have
med hensyn til samarbejde om indsatsen
overfor visse børn, og dels kunne imøde
komme de tanker, der er fremkommet fra
den nedsatte arbejdsgruppe vedr. mis
brugsproblemer om forebyggende arbejde

7 / ^ c

og kontaktmulighed til en sagsbehandler
også udenfor den almindelige arbejdstid.
Socialudvalget fremsender sagen med anbe
faling af, at der for at styrke området
meddeles en opnormering af personalet
i socialforvaltningen med en fuldtidsmed
/Iu a C

arbejder .

27. Frafald af tilbagebetalingskrav på hjælp
ydet i henhold til bistandslovens § 42
Som følge af ændret praksis vedr. støtte
efter bistandslovens § 42 er det i den
af socialministeriet udsendte vejledning
fastslået, at ved igangværende og afslut
tede uddannelser frafaldes tilbagebeta
lingskrav for den del af uddannelseslå
net, som resterer pr. 7. juli 1986.
fortsættes....
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27. Fortsat

Forvaltningen fremsender sagen til økono
miudvalgets afgørelse, idet det indstil
les, at de pr. 7/7 1986 resterende tilba
gebetalingskrav jfr. bilag frafaldes,
samt at indbetalte beløb efter 7/7 1986
tilbagebetales indbetaler jfr. i øvrigt
vedlagte vejledning.
Der vedlægges opgørelse over tilbagebeta
lingskrav pr. klient pr. 31/12 1986.

28. Etablering af produktionsskole
Arbejdsudvalget for El-centret fremsen
der forslag til produktionsskole som af
løser for El-centret.
Såfremt Skibby kommune ønsker at benytte

JL

sig af de 6 pladser, der er forudsat i
oplægget, vil kommunens andel andrage
440.000 kr. årligt.
Etableringsudgiften (eengangsudgiften)
vil herudover andrage ca. kr. 157.000
180.000.
Beskæftigelsesudvalget fremsender sagen
til høring i socialudvalget.
Socialudvalget: Under hensyntagen til
kommunens samlede økonomi kan socialud
valget ikke medvirke til gennemførelse
af sagen.
Anni Skov indtager særstandpunkt og øn
sker sagen forelagt byrådet.
Kulturelt udvalg kan ikke anbefale.
Udvalget ønsker i stedet at forsøge at
arbejde videre med ungdomsskolen, pro
jekt Hanghøj og daghøjskolen.
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29. Isolering/ istandsættelse samt opvarm
ning af genbrugscenter i det gamle for
brændingsanlæg .
Beskæftigelsessekretariatet ansøger
om igangsættelse af ovennævnte arbej
de .
Arbejdet udføres af Projekt Hanghøj.
Vurderet materialeudgift, kr. 190.000,
søges som tillægsbevilling.
Der søges samtidig om, at udgiften til
arbejdsløn afholdes af beskæftigelsesmid
lerne .
Bilag vedlagt.
Beskæftigelsesudvalget anbefaler under
forudsætning af, at de 190.000 kr. dels
finansieres over egne konti og dels ved
merindtægter.
Det forventes dog, at kommunen midlerti
dig lægger pengene ud, idet indtægterne
først kommer senere på året.

30. Fritagelse for arbejdsløn
Skuldelev fritidshjem søger i skri
velse af 9. januar 1987 om fritagelse
for arbejdsløn på arbejder, som Projekt
Hanghøj evt. udfører i 1987.
Beskæftigelsesudvalget fremsender med
anbefaling.
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31. Produktudvikling på Projekt Hanghøj

ansøger ved
brev af 19/11 1986 om Skibby kommune ved
Projekt Hanghøj kan udføre produktudvik
ling af luftmixere.
Luftmixere er beregnet på at udligne tem
peraturen imellem loft og gulv samt ren
se luften.
Beskæftigelsesudvalget har behandlet an
søgning på møder den 25/11 86, 16/12 86
og 27/1 87.
Beskæftigelsessekretariatet har udarbej
det forslag til samarbejdsaftale af 14/1
1987 mellem

og Skibby

kommune.
Beskæftigelsesudvalget anbefaler, at der
i pkt. 9 tilføjes, at produktet ikke kan
afhændes, selv ved en evt. tvangslukning
af firmaet.
Forslaget, med den af beskæftigelsesudval
get anbefalede tilføjelse, vedlægges.
32. Afskrivninger vedr. husleje
I forbindelse med gennemgang af mellem
regningskonti indenfor det sociale områ
de har forvaltningen bemærket, at soci
aludvalget i 2 tilfælde har eftergivet
huslejerestancer i forbindelse med leje
mål, hvor socialforvaltningen har fremle
jet boliger til boligløse.
Sagerne er ikke efterfølgende fremsendt
til godkendelse af afskrivning i økonomi
udvalget, hvilket hermed berigtiges.
Saldo til afskrivning er opgjort til kr.
12.800, fordelt med kr. 7.800 vedr.
og kr. 5.000 vedr.
Skuldelev.
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33. Ansøgning om tilskud

ansøger i skrivelse af 27/1 1987 på
vegne af søfuglekommiteen og som formand
for Dyrenes Beskyttelse om et bidrag til

/ ¿ / d

id

.

indkøb af foder til vore søfugle.
Ved tilsvarende ansøgning i februar 1985
bevilgedes kr. 600,00.

C AMA

34. Skatterestancer

¿W

Incassoafdelingen fremsender totalopgø

/UAaa#

relser over A-, B- og restskatterestan
cer pr. 31. december 1986.

£2)3 - / u M

Incassoafdelingen foreslår samtidig, at
økonomiudvalget fremover får oversendt
totalopgørelsen kvartalsvis, eventuelt

4

kombineret med en detaljeret redegørelse
eller gennemgang af restancelisterne fra

/¿xÅ 1H4

pantefogeden.

£

/UÅc

fc'PUtAb/

£e -

Aowi

4dddjicdi/Asi .

35. Generel orientering om kommunens økono
miske situation
På mødet vil kommunebogholderen give en
generel orientering om kommunens økono
miske situation, herunder også en orien
tering omkring overenskomstforhandlinger cZuÅlM ¿¿C
nes resultat.
t t
4ajQ ¿MA.<¿(£¿0¿l/é

ou
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36.

Overførsel af beløb fra 1986 til 1987
På byrådets møde den 19/11 1986 blev det
godkendt, at uforbrugte beløb i budget
1986 på visse betingelser kunne overfø
res til budget 1987 tillagt en "forrent
ning" på 20%.
Bogholderiet vil på baggrund af regn
skabsrapport pr. 31. januar 1987 udarbej
de opgørelse over beløb, der kan overfø
res fra 1986 til 1987.
Opgørelsen forelægges på mødet.

O'iA/l
40 c

t

n /iJØu^c /Ud/yi /ovn.
SA C '

JOin
37. Forslag til aktivitetsændringer

¿t* .

/ u d ■'W4A, /jtcA4£ /MsÅsQ føt

I henhold til tidligere godkendt tids
plan vedr. udarbejdelse af budgetforslag
1988 vedlægges forslag til aktivitetsæn
dringer vedr. økonomiudvalgets område.
Eventuelle forslag til aktivitetsændrin

D t

)44

(Ljf ^uA)

o

a/oJ

CiA,

ger skal indgå i fastsættelse af total
budgetrammer .

38. Generelle forudsætninger for budgetlæg
ning vedr. 1988
I henhold til tidsplan for budgetudarbej
delsen skal økonomiudvalget fastlægge
generelle retningslinier for budgetudar
bejdelsen, herunder pris- og lønskøn.
Materiale forventes udleveret på økonomi
udvalgets møde.
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39.

Opgørelse over forventede anlægsbeløb
Teknisk forvaltning fremsender opgørelse
over forventede anlægsudgifter og anlægs
indtægter i 1987, sammenholdt med budget
86 og 87.

40. Fuldmagtsforhold til kommunens udbeta
lingsmidler
Bogholderiet fremsender bilag til kasseog regnskabsregulativets pkt. 8.11 med
anmodning om, at underskriftsfuldmagter
gives som beskrevet i vedlagte instruks.

41. Opgørelse af ændrede reduktioner på bud
get 1987 på konto 3
Byrådet godkendte den 17. december 1986
fælleslærerrådets skrivelse af 3. decem
ber 1986 vedrørende alternative besparel
ser til de af byrådet vedtagne besparel
ser i forbindelse med budgetvedtagelsen
for 1987.
På baggrund af vedtagelsen er ledende
skolepsykolog bedt om at fremsende det
forslag som skrivelsens punkt 1 henviser
til og ledende skoleinspektør er bedt
om at beregne den besparelse, som skri
velsens punkt 2 henviser til.
Forslagene vil blive gennemgået af kommu
nebogholderen og vil blive påført beløb
og kontonumre, således at det vil være
muligt at konstatere, om de alternative
besparelser er opnået.
Forslaget forventes at foreligge til øko
nomiudvalgets møde.
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42. Orientering om de foretagne budgetredukti
oner på konto 6
Til orientering forelægges kommunaldirek
føj'

tørens interne notits af 12/1 1987 til
forvaltningerne, som opgør resultatet

¿o eiaX

-

/Uajim , ¿/¿b,

af de budgetreduktioner, der er foreta

/Iuaaj Cl

get på konto 6.

gtn/-

ast

¿¿i
-

AMOd ¿oi

Hertil kommer, at der ikke besættes 2
elevstillinger pr. 1/8 1987 og 1 fuldmæg

/UA.

tigstilling på personale- og lønkonto

£

SIMM

ret, samt 1 miljøtekniker og 1 kontoras
sistent i teknisk forvaltning på 10 ti
mer pr. l/l 1987.

/fø*ett

, ¿¿S

43. Personalesager
Sager siden sidste møde fremlagt.

A c-

44. Frigørelsesattest

aJ

OUa

¿2-

J aI&IC

Der er siden sidste møde udstedt frigø
relsesattest til følgende:
AAM)
a)
der er ansat som ren
JtMi/
gøringsassistent ved Skolevejens bør
nehave med 13 timer pr. uge.
b)
der er ansat som ple

jjt ¿Å/Ui-

CCl*.
(x
j. J/ /

-?X /( /<AjCu*/n
j /7/ //*•* nco ~

jehjemsassistent på De gamles Hjem
med 20 timer pr. uge
Cm
/
/tf/AsøitA
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45. Ansøgning om orlov

Hanne Kyvsgaard ansøger i skrivelse af
29/1 1987 om orlov uden løn fra 1/3 1987
til 29/2 1988 fra sin stilling som syge
hjælper på plejehjemmet Nordhøj.
Hanne Kyvsgaard begrunder sin ansøgning
med# at hun iflg. styrelsesloven har
svært ved som viceborgmester at passe
dette arbejde fuldt ud, som ansat i Skib
by kommune.

46. Rapport over beskæftigelsessekretaria
tets arbejde i 1986
Beskæftigelsessekretariatet fremsender
rapport over sekretariatets arbejde i
1986.
Beskæftigelseskonsulent
vil på økonomiudvalgets møde orientere
nærmere.
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47. Opsigelse af
Kommunaldirektøren orienterer om sag
vedrørende

ved Skul
C

delev legestue og indstiller, at der
foretages opsigelse efter gældende reg
ler.

48. Forslag til retningslinier for udbeta
ling af telefongodtgørelse
/'¿/(/IsGfsisis

Intern notits af 5/2-87 fra kommunaldi
rektøren forelægges.

49. Lovorientering
Orientering om nye love, lovændringer
o.l. indenfor økonomiudvalgets område.
Bilag med orientering vedlægges.

50. Ændrede personalereduktioner på daginsti
tutionsområdet
Byrådet vedtog på møde den 27. januar
1987, at økonomiudvalget skulle optage
forhandlinger med personalet ved kommu
nens daginstitutioner og dets faglige
organisationer.
Der har herefter været afholdt forhand
lingsmøde mandag den 2/2-87, hvor der
er opnået følgende forhandlingsresultat:
fortsættes
Nr. S88

»/« D A F

010

-F R E D E R IK S H A V N

uag og ar:

m aa nr.

3069
Tirsdag den 10. februar
L987
kl. 9.15
på borgmesterens kontor
50. Fortsat

1. Personalereduktionen på 61 timer æn
dres til 15 timer, idet udgiften for
31 timers vedkommende i stedet finansi
eres ved tilsvarende besparelser på
daginstitutionernes konti for entrep
renør- og håndværkerydelser og anskaf
felser i 1987.
2. Reduktionen på 15 timer finansieres
over kassebeholdningen.
3. Der gives fuld personalekompensation
for de kommende arbejdstidsforkortel
ser i 1988 og 1990 (2 timer ialt)
4. Vikarreglerne forhandles påny i nær
meste fremtid for så vidt angår ret
ningslinierne .
5. Ansøgninger om støttepædagoger behand
les velvilligt i socialudvalget, uden
at der dermed er givet tilsagn om at
ville imødekomme ansøgningerne.
Et medlem af kommunens forhandlingsud
valg, Gitte Schønemann, tog forbehold
for forhandlingsresultatet. Hun ønskede
budget 1987 overholdt, som vedtaget den
24/9-86.
Pædagogisk Kartel har meddelt, at for
handlingsresultatet efterfølgende er god
kendt på personalemøde den 2/2-87.
Sagen forelægges økonomiudvalget til en
delig godkendelse, idet bemærkes, at sag
om placering af alternative besparelser
(svarende til 31 timer) og tillægsbevil
ling (svarende til 15 timer) forelægges
økonomiudvalget i marts.
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51. Optagelse af forhandlinger med Danmarks
Lærerforening
I forbindelse med behandling af sag om
besættelse af 4 tjenestemandsstillinger
ved kommunens skolevæsen, besluttede by
rådet på møde den 21. januar, at økonomi
udvalget skulle optage forhandlinger med
Danmarks Lærerforening, på baggrund af
den protest, der var fremsendt.
Det foreslås, at økonomiudvalget udpeger
alternative mødedatoer, således at Dan
marks Lærerforening kan indbydes.
Det foreslås samtidig, at formanden for
skolekommissionen/kulturelt udvalg samt
ledende skoleinspektør også deltager i
forhandlingerne.
Protesten fra Danmarks Lærerforening ved
lægges .

52. Kloakbidrag, erhvervsgrunde
Betalingsvedtægt
I forbindelse med behandling af konkret
sag på teknisk udvalgs møde den 16/1-87
blev det vedtaget at indstille til byrå
det, at kloakbetalingsvedtægten revi
deres snarest, og at kloakbidrag for er
hvervsområderne Hanghøj og Sølvkær pålignes således:
Bolig, kontor og lignende pålignes bi
drag svarende til bebygget areal.
Ikke særligt forurenende produktionsafde
linger: 0,6 x bebygget areal.
Lager: 0,3 x bebygget areal.
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53. Orientering om retssag
mod Skibby kommune
Orienteringen vil blive givet på økonomi
udvalgets møde, og sagen kan gennemses
hos kommunaldirektøren.

54. Orientering om sagen grundejerforeningen
Hjortehavens krav mod
Orienteringen vil blive givet på økonomi
udvalgets møde, og sagen kan gennemses
hos kommunaldirektøren.

55. Meddelelser
a) Referat fra viceborgmester Hanne Kyvsgaard omkring amtsborgmestermødet
den 29/1.
b) Voksenuddannelsescenter, Frederiks
sund VUC, fremsender referat fra
"valgmødet" onsdag den 21. januar
1987.
c) Som orienteret om på byrådets møde
den 17. december 1986 har kommunen
nettet henvendelse til Tilsynsrådet
for så vidt angår viceborgmester Han
ne Kyvsgaards funktion som borgmes
ter, idet styrelsesloven nævner eksem
pel på, at funktionen ikke bør omfat
te ledelse af den kommunale admini
stration, når viceborgmesteren selv
er ansat i kommunen.
Tilsynsrådet har svaret den 3. februar
1987. Fotokopi heraf vedlægges.
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56. Sager til byrådet
Det meddeles til orientering, at følgen
de sager er fremsendt til behandling på
byrådets møde i februar måned:
a)
Dispensation for byggelinie samt godken
delse af bebyggelsesplan
Arkitekt Steen Berthelsen, Skibby har
i forbindelse med opførelsen af andelsbo
liger på ejendommen Damgårdsvænget 16-24
og 75-113, matr. nr. 3-fo Skibby by,
Skibby, søgt om dispensation for over
skridelse af byggelinien mod naboskel
for den ene blok. Der er endvidere frem
sendt bebyggelsesplan til godkendelse.
Indstillingsbilag vedlagt.
Ejendomsudvalget fremsender sagen til
byrådet med anbefaling af, at der medde
les dispensation til overskridelse af
byggelinien'.
Endvidere at den fremsendte bebyggelses
plan godkendes.

b)
Nedlæggelse af lejlighed
Ejeren af ejendommen
matr. nr.

Skibby by, Skibby, har

søgt om tilladelse til nedlæggelse af
lejligheden
ved ledighed.
Der vil samtidig blive fjernet ca 2,5
m af husets længde mod Stationsvej. Den
resterende del af lejligheden sammenlæg
fortsættes ....
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56. Fortsat

b) fortsat
ges med ejerens lejlighed
Indstillingsbilag vedlagt.
Ejendomsudvalget fremsender sagen til
byrådet med anbefaling af, at lejligheden
nedlægges ved ledighed.

c)
Zonetilladelse til opførelse af sommer
hus
Byrådet har, på begæring af ejendomsudvalgets formand, tilbagesendt sagen om
opførelse af et sommerhus på ejendommen
Hammer Bakke 17, matr. nr. 12-c Vej elby
by, Ferslev, til fornyet behandling i
ejendomsudvalget.
Ejendomsudvalget indstiller til byrådet,
at ansøgningen sendes til Hovedstadsrå
det og Naturfredningsnævnet med anbefa
ling . Hovedstadsrådet gøres opmærksom
på de tidligere planer om udflugtscenter
på Hammergården.

d)
Zonetilladelse
Arkitekt W. Elgaard har for den nye ejer
af ejendommen

matr. nr.
Skuldelev,

søgt om tilladelse til nedrivning af den
eksisterende hovedbygning og de eksiste
rende avlsbygninger samt om tilladelse
fortsættes....
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56. Fortsat

d) fortsat
til genopførelse af disse.
Endvidere om tilladelse til opførelse
af en ny forvalterbolig.
Det ansøgte vil kræve en zonetilladelse
der skal meddeles af Hovedstadsrådet.
Indstillingsbilag vedlagt.
Ejendomsudvalget indstiller til byrådet
at ansøgningen sendes til Hovedstadsrådet
med anbefaling.

e)
Zonelovstilladelse til udstykning af bas
sinanlæg på matr. nr. 4-a Onsved by,
Skuldelev
Jægerspris kommune har erhvervet et areal
på ovennævnte ejendom til etablering af
bassinanlæg for en del af kloak-syd-projektet.
Arealet er blevet erhvervet ved ekspropri
ation af Skibby kommune.
Arealet, som er på 1866 m^, er beliggende
i landzone og har vejadgang til Østergårdsvej.
Ejendomsudvalget indstiller til byrådet
at ansøgningen sendes til Hovedstadsrådet
med anbefaling.
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56. Fortsat

f)
Zonelovstilladelse til omdeling og sam
menlægning af arealer ved Venslev kro
For ejer ansøges om tilladelse til omde
ling og sammenlægning af en del småparceller bag Venslev kro matr. nr. 2-b
m.fl. Venslev.
Omdeling kræver jævnfør zonelovens § 6
tilladelsef og byrådet er i dette tilfæl
de zonelovsmyndighed.
Ejendomsudvalget anbefaler byrådet at
give zonelovstilladelse til omdeling og
sammenlægning på matr. nr. 2-b m.fl.
Venslev by, Ferslev.

g)

Fredning af Selsø sø
Hovedstadsrådet har udarbejdet et for
slag til revision af fredningen af Selsø
sø, og har i den anledning anmodet kommu
nen om en udtalelse.
Revisionen er begrundet i:
1) Et tidligere søareal, som nu er opdyr
ket, føres tilbage til sin oprindeli
ge tilstand.
2) Et ønske om at kunne udføre naturple
je.
Der ændres ikke ved vildtreservatets be
stemmelser, der tillader afholdelse af
4 jagter i perioden 1. oktober til 31.
december.
Forslag til fredningsbestemmelser ved
lagt .
fortsættes....
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56. Fortsat
g) fortsat
Ejendomsudvalqet fremsender saqen til
byradet med anbefaling. Dog finder ejendomsudvalget det ønskeligt, at der sker
en totalfredning af søen.

h)
Udpegelse af medlem/suppleanter til fællesstyrelsen.
Da formanden for kulturelt udvalg og skolekommissionen i Skibby kommune er personsammenfaldende, skal der udpeges 1
medlem til fæliesstyreisen for skolepsykologisk rådgivning. Det fremgår af fællesskabsoverenskomsten, at fæHesstyrelsen skal bestå af 3 medlemmer fra hver
kommune, nemlig formanden for socialudvalget, kulturelt udvalg og for skolekommissionen. Samtidig skal udpeges suppleanter for alle 3 medlemmer, da dette ikke blev gjort i forbindelse med konstitueringen.
Kulturelt udvalq udpeqer
som medlem og Mogens Bo Hansen
som suppleant.
Skolekommissionen har udpeqet næstformanden, som er Mogens Bo Hansen, som suppleant.
Socialudvalqet har udpeqet Lone Ph.
Nielsen som suppleant.
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