Dag og år
17. november 1999

SKIBBY KOMMUNE
BYRÅDSMØDE
Dagsorden til byrådets møde onsdag den 17. no
vember 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:
1) Der er temaeftermiddag om skolevæsenet kl.
15.00 i byrådssalen
2) Formandsmøde kl. 17.45 i borgmesterens kon
tor
3) Spisning kl. 18.00 i kantinen. Evt. afbud her
til bedes givet til borgmesterkontoret senest
tirsdag kl. 12.

Tidspunkt for mødets afslutning: kl.

/ /
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i.

?Udvalgsdagsordener
Dagsordener fra afholdte møder i følgende udvalg
er udsendt tidligere:

Miljø- og teknikudvalget - den 27/10
Skole-, social- og sundhedsudvalget - den 26/10
Økonomiudvalget - den 9/11

Dag og år
17. november 1999

SKIBBY KOMMUNE
BYRÅDSMØDE
2.
Aktiv placering af likviditet
J.nr. 00.01054-13
På økonomiudvalgsmødet den 10. august 1999
forelagde økonomisk forvaltning indstilling om
aktiv placering af likviditet. Det blev besluttet, at
punktets behandling udskydes til behandling ef
ter vedtagelsen af budget 2000. Det er fortsat for
valtningens opfattelse, at kommunen aktivt bør
placere likviditet til en gunstigere forrentning
kombineret med en lav kursrisiko. Oprindeligt
indstillingsbilag af 2. august 1999 vedlægges.
Det indstilles, at økonomiudvalget giver admini
strationen bemyndigelse til at udarbejde porteføljemanagementaftale med investeringscenter
øst, og såfremt der kan opnås en tilfredsstillende
aftale, at placere 6 miil. kr. fra kassen og inddra
ge de 2 miil. obligationskroner i den samlede
pulje, hvorved der opnås en investeringssum på 8
miil. kr.
Økonom iudvalget anbefaler på møde den 9. no
vember 1999 indstillingen i økonomisk forvalt
ningsnotits af 2. august 1999.
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3.
Vedtægter for samarbejde om miljøtilsyn mellem
kommuner i Frederiksborg Amt Vest
J.nr. 09.00/BC
Hundested, Frederiksværk, Jægerspris, Skibby,
Frederikssund, Ølstykke, Slangerup og Stenløse
kommuner har udarbejdet forslag til vedtægt for
et forpligtende samarbejde om kvalitetsudvikling
og styrkelse af miljøarbejdet med virksomheder
og landbrug i de otte kommuner i den vestlige del
af Frederiksborg Amt.
Baggrunden for forslaget er at styrke tilsyns- og
godkendelsesarbejdet på miljøområdet for at sik
re, at kommunerne lever op til aftalen mellem
Miljøstyrelsen og Kommunernes Landsforening,
der blev indgået i april 1997, om minimumsind
satsen.
Borgmestrene i Bycirkelkommunerne drøftede
forslaget på mødet den 23. september 1999 og
anbefalede principielt forslaget under forudsæt
ning af, at samarbejdet kan finansieres inden for
de eksisterende driftsbudgetter.
Forslag til vedtægt vil blive fremsendt til udtalel
se i Tilsynsrådet og eventuelle bemærkninger
herfra indarbejdes.
Der er afsat en pulje på 50 mio. kr. til støtte for
etablering af kommunale samarbejder i forbin
delse med Regeringens årlige aftale med KL.
Ansøgning skal fremsendes senest 1. december
1999.
Forslag til Vedtægt for et forpligtende samarbej
de om kvalitetsudvikling og styrkelse af miljøar
bejdet med virksomheder og landbrug, 6. septem
ber 1999, revideret 24. september 1999 vedlæg
ges.
M iljø- og teknikudvalget indstiller på møde
den 27. oktober 1999,

fortsættes

SKIBBY KOMMUNE
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3. fortsat

at forslag til "Vedtægt for et forpligtende samar
bejde om kvalitets-udvikling og styrkelse af
miljøarbejdet med virksomheder og landbrug,
6. september 1999, revideret 24. september
1999” godkendes principielt, og at eventuelle
ændringer - som følge af Tilsynsrådet behand
ling af vedtægtsforslaget - indarbejdes af tek
nisk forvaltning,
al der ansøges om etableringstilskud fra Inden
rigsministeriets pulje til støtte for etablering af
forpligtende kommunale samarbejder
at fremtidige omkostningerne til drift af ordnin
gen finansieres indenfor driftsbudgetterne.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 9. no
vember 1999 miljø- og teknikudvalgets indstil
ling.
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4.
Byggemodning af Hiortevænget
vJ.nr. 13.06.04P20/SK
Byrådet godkendte på mødet den 27. oktober
1999 Lokalplan 77 for Boligområde ved Dådyrvej
(Hjortevænget), hvilket giver mulighed for salg af
36 stk, parcelhusgrunde.
Kommunens rådgivende ingeniørfirma har i brev
af den 1. oktober 1999 fremsendt oplysninger om
de samlede byggemodningsomkostninger.
Skrivelser fra rådgivende ingeniør indgået den
13. og 17. oktober 1999, samt forvaltnings tilfø
jelse af 19. oktober og indstillingsbilag vedlagt.
Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde
den 27. oktober 1999
at den foreslåede styregruppe godkendes,
at der indhentes tilbud fra to landinspektører,
og at styregruppen vælger det bedste og bil
ligste af de to tilbud.
at landinspektørarbejdet igangsættes umiddel
bart herefter
at stamvejen anlægges som midlertidig "salgs
vej”.
at det ejendomsfirma, som skal forestå salget af
parcelhusgrundene, findes ved indhentning
af tilbud blandt ejendomsmæglere i området,
og at styregruppen vælger det bedste og bil
ligste tilbud, hvorefter salgsarbejdet igang
sættes umiddelbart herefter.
Ø konom iudvalget anbefaler på møde den 9. no
vember 1999 miljø- og teknikudvalgets indstil
ling.
Samtidig indstilles, at firmaet Rambøll foretager
projektering og tilsyn for et honorar på kr.
300.000.
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p.

■

Anlægsregnskab for Hovedgadens forskønnelse —
I. etape
J. nr. 05.01.02P20/CG
■På byrådsmødet den 24. februar 1999 gav byrådet
en samlet anlægsbevilling på 3,0 mill. kr. til Ho
vedgadens forskønnelse - 1. etape.
Anlægsarbejdet er nu afsluttet og endeligt afleve
ret den 7. oktober 1999.
I den forbindelse fremlægges anlægsregnskabet
hermed til godkendelse. Samtidig med afslutnin
gen af anlægsregnskabet er der den 14. oktober
1999 fremsendt regninger til de grundejere, som
samtidig med forskønnelsen fik udført arbejder
efter princippet ” noget for noget løsninger”.
Anlægsarbejdet er forløbet forholdsvis godt, taget
den stramme tidsplan og visse projektændringer
og udførelsen af disse i betragtning. Blandt andet
har ændringer af borner samt overkørslerne givet
anledning til ekstra udgifter.
Økonomisk forvaltning har gennemgået regnska
bet og indstiller følgende:
Regnskabsresultat:
Anlægsbevilling
kr. 3.000.000,00
Forbrug
kr. 3.049.348,00
Pleje af beplantning 1. år.
kr.
42.000.00
Merforbrug
kr.
91.348,00
Anlægsregnskabet vedlægges.
M iljø- og teknikudvalget indstiller på møde
den 27. oktober 1999, at det udarbejdede anlægs
regnskab godkendes, og at merforbruget finansie
lles over kassebeholdningen.
Økonom iudvalget anbefaler på møde den 9. no
vember 1999 miljø- og teknikudvalgets indstil
ling.
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Ansøgning om anlægsbevilling til istandsættelse
aftag over gymnastiksalen nå Skibby fritidscenIter
f J.nr. 82.00/JOH
Der er konstateret omfattende svampeskader på
tagkonstruktionen over gymnastiksalen på Fri
tidscentret. Konstruktionen er midlertidigt sikret
mod sammenstyrtning.
Ingeniørfirmaet Dines Jørgensen har fremsendt
forslag til istandsættelse af taget, samt prisover
slag. Ingeniørfirmaet mener, at den billigste må
de at udbedre tagkonstruktionen på er at bevare
spærfod og loft, men i øvrigt at udskifte den øvri
ge del af tagkonstruktionen med nye spær.
Det oplyses i øvrigt, at gymnastiksalen ikke må
benyttes, før taget er istandsat, da der fortsat er
risiko for sammenstyrtning.
Udgiften anslås til kr. 1.135.000,- excl. moms,
excl. moms, udlæg og uforudseelige udgifter.
På det netop vedtagne budget 2000 er der på
anlægskontoen afsat 500.000 kr. til delvis dæk
ning af udgiften. Da den anslåede udgift er ca. 1,2
miil. kr. skal der herved ansøges om yderligere en
anlægsbevilling på 700.000 kr. til finansiering af
udgiften.
Ingeniørens forslag vedlagt.
Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde
den 27. oktober 1999, at der yderligere gives en
anlægsbevilling på 700.000 kr., og at den samlede
anlægsbevilling på 1.200.000 kr. frigives. Den
ekstra udgift på 700.000 kr. foreslås eventuelt
afholdt fra kontoen ”uforbrugte midler til byg
ningsarbejder på daginstitutionsområdet”.
Samtidig indstilles at ingeniørfirmaet Dines Jør
gensen antages til at udbyde og gennemføre ar
bejdet.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 9. no
vember 1999 miljø- og teknikudvalgets indstil
ling.
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7.
Ansøgning om nedlæggelse af bolig
J.nr. 03.01.03POO
Der er ansøgt om tilladelse til at nedlægge boli
gen på ejendommen Skuldelevvej 7, matr. nr. 3ae Skibby by, Skibby, idet ejendommen agtes an
vendt til arkitekttegnestue.
Ejendommen ligger i et område, der iflg. kommu
neplanen kan anvendes til boliger og mindre bu
tikker, samt til andre nærmere angivne er
hvervstyper, der,kan indpasse i området uden
genevirkninger i forhold til omgivelserne.
Formanden for miljø- og teknikudvalget har den
28. oktober 1999 i henhold til lov om kommuner
nes styrelse § 22, stk. 2 på udvalgets vegne anbe
falet, at boligen nedlægges.
Økonom iudvalget anbefaler på møde den 9. no
vember 1999, at boligen på ejendommen Skulde
levvej 7 nedlægges.
Steen Berthelsen deltog ikke i sagens behandling
på grund af inhabilitet.
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8.
Optagelseskriterier til daginstitutionerne

J. nr. SSSF 16.06
Skole-, social- og sundhedsforvaltningen frem
sender forslag til ændring af optagelseskriterier
for daginstitutionerne i kommunen.
Det indstilles.
At kriterierne ændres til følgende:
Dagplejen:
Optagelse når barnet er 24 uger (barselsorlovens
udløb). Anvises distriktsområde/bopæl.
Børnehave:
Der åbnes mulighed for tidligere start ved ledige
pladser, såfremt forældrene accepterer. Anvises
distriktsområde/bopæl.
Fritidshjem:
Indskrives 1. maj det år børnene er indskrevet til
børnehaveklasse.
Anvises fritidshjemsplads med tilknytning til
skole.
Fritidshjemsbørn udmeldes automatisk efter 3.
klasse.
Klubberne:
Indskrives fra og med 4. klasse- udmeldes automatisk^Kte 7. klasse (hvor ungdomsskolen har
tilbud om optagelse).
Tilflyttere:
Optages straks på venteliste efter samme kriteri
er som øvrige børn på ventelisten (dette kan med
føre klager fra borgere, der derved bliver sprun
get over, selvom barnet har været skrevet op si
den fødsel).
Dispensation fra ventelisten vedrørende al
derskriteriet:
Der kan indskrives et barn, hvor der på grund af
socialpædagogiske hensyn, må gives dispensation
for alderskriteriet.
Vurdering/beslutning gives af sagsbehandler
samt leder af daginstitutionsområdet og daginsti
tutionskontorets fuldmægtig.
fortsættes...
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8. fortsat
; Skole-, social- og sundhedsudvalget orienteres på
i efterfølgende møde, når et barn har fået dispen
! sation fra ventelisten.
Skole,- social- og sundhedsudvalget anbefaler
på sit møde den 26. oktober 1999 forslaget med
følgende rettelser:
Børnehaven: Sætningen ....såfremt forældrene
accepterer ... rettes til ..."såfremt forældrene øn
sker at gøre brug af tilbuddet."
Tilflytter: Streges hele afsnittet i parantesen.
Endvidere anbefaler udvalget, at optagelseskrite
rierne udleveres ved optagelse i dagpasningssy
stemet.
Optagelseskriterierne træder i kraft ved byrådets
godkendelse.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 9. no
vember 1999 skole-, social- og sundhedsudvalgets
indstilling.

Dag og år
17. november 1999

SKIBBY KOMMUNE
BYRÅDSMØDE
9.
Embedslægens besøg i Skolevejens børnehave
J. nr. SSSF 16.04.
Embedslægen har været på tilsyn i Skolevejens
børnehave den 4. august 1999.
Konklusionen på tilsynet blev, at embedslægein
stitutionen anbefaler følgende:
a.
at der foretages en gennemgribende renovering af
toiletforholdene.
b.
.
Opsætning af kakler eller lignende materiale på
gulv og væg, således at omhyggelig rengøring bli
ver mulig.
c.
Opsætning af dør til adskillelse mellem toilet og
gang (jf. bygningsreglementet).
d.
Opsætning af døre. for hvert fald nogle af toilet
terne på begge etager, så adskilt benyttelse bliver
muligt.
J
e.
Ændring af rørforløb af rengøringsmæssige årsa
ger.
f.
Opsætning af vask til penselrensning etc., således
at håndvasken på toiletterne kun anvendes til
håndvask efter toiletbesøg.
go
_
Justering af håndvaskens haner, så vandspild
undgås.
Endvidere anbefales,
h.
at rummet uden vinduer ikke benyttes til mid
dagssøvn.
i.
at rengøringsplanen følges.
j
at sikkerheden optimeres på de nævnte punkter.
Teknisk forvaltning har fremsendt prisoverslag
på renovering af toiletforholdene.
fortsættes...
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9, fortsat
Økonomisk forvaltningen har ingen bemærknin
ger til finansieringsforslaget.
Skole,- social- og sundhedsudvalget anbefaler
på sit møde den 26. oktober 1999, at toiletforhol
dene bringes i orden jf. embedslægens henstilling,
og at udgiften anbefales afholdt af de midler, der
var afsat til udbygning af daginstitutionsområ
det.
Hans Henning Bjørnsen og Jens Brogaard Jensen
indtager særstandpunkt, idet de ønsker et oplæg
til sale- og leasingback.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 9. no
vember 1999 skole-, social- og sundhedsudvalgets
indstilling.
Knud 0. Andreasen indtager særstandpunkt, idet
han følger Hans Henning Bjørnsen og Jens Bro
gaard Jensens særstandpunkt i skole-, social- og
sundhedsudvalget.
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10.
Ar 2000 statusrapport
IT-afdelingen fremsender statusrapport
nr. II pr.
o
30. september 1999 for kommunens Ar 2000 pro
jekt.
Statusrapporten tager udgangspunkt i den rap
port, som blev udarbejdet den 2. december 1998
og afspejler det arbejde, der er gjort efterfølgende
for at forberede kommunens til overgangen til år
2000 .

Rapporten er fremlagt i sagen og forelægges til
orientering.
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11.
Møder i år 2000
Fastsættelse af mødedatoer i år 2000. Admini
strationen foreslår følgende datoer:
Onsdag den 19. januar
Onsdag den 23. februar
Onsdag den 22. marts
Onsdag den 19. april
Onsdag den 17. maj
Onsdag den 21. juni
Onsdag den 16. august
Onsdag den 20. september + 1. budgetbehandl.
Onsdag den 11. oktober - 2. budgetbehandling
Onsdag den 25. oktober
Onsdag den 22. november
Onsdag den 20. december.
Mødetidspunkt kl. 19.00,
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12 .
Ansøgning om udtrædelse af ungdomsskolebestvrelsen
J.nr. BK 00.01A15-16
Annie Hansen, Kærkrogen 2, Østby anmoder om
at udtræde af ungdomsskolebestyrelsen grundet
private forhold.
Eric Munch er suppleant.
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13.
Ansøgning om udtrædelse af folkeoplysningsud
valget
J. nr. BK 00.01A15-16
Jack Christensen, Skuldelevvej 4, Skibby anmo
der om at udtræde af folkeoplysningsudvalget på
grund af manglende tid.
Sonni Nørløv, Saltsøvej 39 er suppleant.
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LUKKET MØDE
i .

Ansøgning om alkoholbevilling til Stoppestedets
Restaurant & Pizzaria
J. nr. BK 22.01.01

17. november 1999
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