Dag og år

19. juni 1996

SKIBBY KOMMUNE
BYRÅDSMØDE

■Dagsorden til byrådets møde onsdag den 19. juni
1996 kl. 19.00 i byrådssalen.

Medlemmer:
Kim Rockhill
Hans Jørgen Mortensen
Anni Skov
Preben Lansø
Bendt Bach Sørensén
Annie Hansen
Anders Clausager
Knud 0. Andreasen
Hans Henning Bjørnsen
Holger Andersen
Jens Brogaard Jensen
Steen Berthelsen
Bent Vestergaard Jensen
Fra administrationen:
Lisbeth Lemmich
Ingrid Hansen

Bem ærknin ger:
Der er indkaldt til ekstraordinært møde i øko
nomiudvalget kl. 16.30.
Formandsmøde afholdes kl. 17.15
Lukket møde afholdes kl. 17.30
Der er spisning i kantinen kl. ca. 17.45. Evt. af
bud hertil bedes ske senest tirsdag kl. 12.00.
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i.
Udvalgsdagsordener
Dagsordener fra afholdte møder i følgende udvalg
ér udsendt tidligere:
Miljø- og teknikudvalget - den 29/5
Skole-, social- og sundhedsudvalget - den 28/5
Økonomiudvalget - den 11/6
Hovedsamarb.udv. for skole-, social- og sund
hedsområdet - den 14/5 og 11/6
Hovedsamarb.udv. for administr, - den 11/6
Hovedsamarb.udv. for det tekniske område - den
11/6
Fællesudvalget - den 11/6
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2.1
budgetrevision I - drift 1996
J.nr. ØF
Økonomisk forvaltning har ved skrivelse af
% maj 1996 anmodet fagforvaltningerne om at
foretage en revision af budgettet for 1996.
Miljø- og teknikudvalg
Skole-, og social og
sunhedsudvalget
Økonomiudvalget
Lønrevision
I alt nettomerudgift

300.500
-70.700
-202.200
2.663.400
2.691.000

Resultatet af budgetrevision I betyder, at kr.
2.691.000 forbruges af kassebeholdningen.
Oversigt over udvalgenes budgetrevison vedlæg
ges
Økonom iudvalget anbefaler på møde den 11.
juni 1996 budgetrevision I til godkendelse.
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3.
Udvidelse af kommunegaranti
J. nr. TF
Firmaet Rambøll anmoder i skrivelse af 4. juni
1996 på Skuldelev Energiselskabs vegne om ud
videlse af kommunegarantien, såfremt det tilslut
tede antal forbrugere overstiger det tidligere an
søgte.
Garantien ønskes øget svarende til de dokumen
terede ekstra udgifter, der er udover de 0,4 mio.
kr., der er afsat til ekstra forbrugere.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 11.
juni 1996, at det meddeles Energiselskabet, at
kommunen er positivt indstillet på at øge kom
munegarantien svarende til de dokumenterede
ekstraudgifter, der udover de 0,4 mio. kr. er afsat
til ekstra forbrugere.
Der forudsættes konkret ansøgning og opgørelse
over ekstraforbrugerne.
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4.
.Spildevandsplan 1994-1998 Tillæg 2 vedrørende
Skuldelev Strand
J.nr. 06.00.15 P15/JEH
Af spildevandsplan 1994-1998 fremgår, at Skibby
kommune i samarbejde med sommerhusejerne i
Skuldelev Strand (Cl) har besluttet, så vidt det
er muligt, at søge en nedsivningsløsning gennem
ført. På møde den 21. februar 1996 besluttede by
rådet, at der skulle udarbejdes tillæg til spilde
vandsplan med henblik på spildevandskloakering
af Skuldelev Strand. På denne baggrund har
kommunens rådgiver udarbejdet ovennævnte
tillæg til spildevandsplan.
Indstillingsbilag er vedlagt.
Miljø- og teknikudvalget besluttede på møde
den 29. maj 1996, at Spildevands-plan 1994-1998
| Tillæg 2 - vedrørende Skuldelev Strand vedtages
og fremlægges i den foreliggende form, samt de af
Rambøll anslåede anlægsudgifter indarbejdes i
investeringsplanen.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 11.
juni 1996 miljø- og teknikudvalgets indstilling.
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5.
Porslag til Kommuneplantillæg 15 for centerom
råde 6C (Krosvinget/Centeret)
J.nr. TF 01.02.15P16/15/RS
[ forbindelse med lokalplanlægningen af center
arealet er der ønske om en bebyggelsesprocent på
50. Kommuneplanbestemmelserne for område C3
fastlægger, at en lokalplan ikke må tillade en
større bebyggelsesprocent end 25 for boliger og 50
for erhverv.
På naboområdet C6 er der ved Kommuneplantilfæg 6 og Lokalplan 63 tilladt en bebyggelsespro
cent på 60.
Det vil være rimeligt at udvide område C6, såleles at de samme bestemmelser gælder for hele
len vestlige side af Hovedgaden fra Valmuevej til
3altsøvej.
Kommuneplantillægget skal offentliggøres side
løbende med Lokalplan 74 for Centeret i Skibby i
3 uger.
Planforslag er udsendt til samtlige medlemmer.
Miljø- og teknikudvalget anbefaler på møde
ien 29. maj 1996, at Kommuneplantillæg 15 for
Krosvinget/Centeret vedtages i den foreliggende
form, og at offentlighedsproceduren iværksættes.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 11.
juni 1996 miljø- og teknikudvalgets indstilling.
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6.

Forslag til Lokalplan nr. 74 for Centeret i Skibby
J.nr. TF 01.02.05P16/74/RS
Byggeplaner fra handlende, som i dag ligger de
centralt på Hovedgaden, har givet anledning til
nyvurdering af Centerarealet. De ønsker, der nu
er om at bygge på Centerarealet, kræver en om
gruppering af byggefelterne, således at facaden
vender mod centerparkeringen, og tilkørsel af va
rer, personaleparkering og lign. foregår fra Ro
senvænget. Samtidigt kan senere bygningsudvi
delser ske fra “bagsiden”, så handlen ikke forstyr
res.
Planerne kan kun realiseres ved en ny lokalplan
og et kommuneplantillæg for området.
Dette forslag til Lokalplan nr. 74 giver mulighed
for en bebyggelsesprocent på 60.
Det svarer til en mulighed for nybyggeri i det ak
tuelle område på ca. 7.200 m2, hvilket er en re
duktion på 2.080 m2 i forhold til mulighederne i
Byplanvedtægt nr. 4, Tillæg nr. 1.
En del af dette byggeri vil være tilbygninger til
eksisterende bygninger.
På et nyudlagt byggefelt langs Rosenvænget åb
ner lokalplanforslaget mulighed for ca. 2.800 m2
butiks- og kontorbyggeri samt ca. 1.400 m2 bolig
byggeri.
Sideløbende med dette planforslag offentliggøres
;Kommuneplantillæg nr. 15 for området i 8 uger.
: Indstillingsbilag vedlagt.
Lokalplanforslag er udsendt til samtlige med
lemmer.
Notat om rummelighed i området ligger i sagen.
Miljø- og teknikudvalget anbefaler på møde
den 29, maj 1996 forslag til Lokalplan nr. 74 i
den foreliggende form, samt at offentlighedspro
ceduren påbegyndes.
Bendt Bach Sørensen afventer stillingtagen til
byrådets behandling af sagen.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 11.
juni 1996 miljø- og teknikudvalgets indstilling.
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7.
Istandsættelse af Dådvrvei
J.nr. 83.15.03P27/KMP
I anlægsplanen for 1996 er det forudsat, at side
vejene til Dådyrvej færdiggøres i 1996, medens
stamvejen færdiggøres senest i 1997.
Det var oprindelig forudsat, at forvaltningen selv
udarbejdede det nødvendige projekt- og udbuds
materiale m.v., men det må nu erkendes, at for
valtningen ikke tidsmæssigt magter opgaven.
Der er derfor indhentet tilbud fra Rambøll til
løsning af opgaven.
Rambøll’s tilbud fremgår af skrivelse af 9. maj
1996. Tilbudet, der omfatter udbudsmateriale for
både stamvej og boligveje, gennemført i 2 etaper i
henholdsvis 1996 og 1997, andrager ialt kr.
60.500 + moms, medens tilsynet med udførelse af
boligvejene anslås til yderligere ca. kr. 45.000.
Tilbudet anses for rimeligt.
Miljø- og teknikudvalget anbefaler på møde
den 29. maj 1996, at Rambøll antages til udar
bejdelse af udbudsmateriale for boligveje og
stamvej, samt tilsyn med udførelse af boligvejene.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 11.
juni 1996 miljø- og teknikudvalgets indstilling.
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8
istandsættelse af Dådvrvei
I.nr. 05.01/KMP
På anlægsplanen for 1996 er der afsat kr. 820.000
til færdiggørelse af sidevejene til Dådyrvej.
Det er ligeledes stillet grundejerforeningen i ud
sigt, at stamvejen færdiggøres senest i 1997.
Der anmodes om frigivelse afen anlægsbevilling
på kr. 820.000 på konto 222 08 i regnskabsår
1996 til færdiggørelse af sidevejene til Dådyrvej.
Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde
den 29. maj 1996, at der frigives en anlægsbevil
ling på kr. 820.000 på konto 222 08 til færdiggø
relse af sidevejene til Dådyrvej.
Økonom iudvalget anbefaler på møde den 11.
juni 1996 miljø- og teknikudvalgets indstilling.
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9.
Anlægsbevilling til konvertering af kommunale
ejendomme i Skuldelev til fjernvarme
J.nr. 82.12
I forbindelse med opførelsen af kraftvarmeværket
i Skuldelev har Skibby kommune forpligtiget sig
til, at de kommunale ejendomme i Skuldelev til
sluttet kraftvarmeværket, nemlig
Skuldelev skole
Skuldelev børnehave
Børnehuset
Østergade 36-42
Møllevænget 21
Udgifterne i forbindelse med konverteringen på
Skuldelev Børnehave, Børnehuset og Møllevæn
get 21 er relativt begrænsede, idet forsyningssel
skabet foretager tilslutningen i fyrrummene.
På Skuldelev skole skal der sandsynligvis instal
leres en varmeveksler og på Østergade 36-42,
som i øjeblikket opvarmes ved el, skal der udføres
et vandbåret varmesystem.
Anlægsudgiften til denne konvertering anslås at
andrage kr. 131.000,- excl. moms.
Udgiften er ikke budgetafsat i 1996, men da en
tilslutning forventes at ske i løbet af sommeren
skal der herved ansøges om en anlægshevilling på
kr. 131.000,- finansieret over kassebeholdningen.
Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde
den 29. maj 1996, at der meddeles en anlægsbe
villing på kr. 131.000,- til finansiering af udgiften
ved konvertering til fjernvarme, finansieret over
kassebeholdningen.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 11.
juni 1996 miljø- og teknikudvalgets indstilling.
Det kan tilføjes, at ejendommen “Værestedet” på
Vestergade 7 også indgår i konvertering til kraft
varme.
Udgiften hertil dække s dog af de allerede indbe
talte tilslutningsbeløb på kr. 500,00 pr. ejendom i
lighed med Skuldelev børnehave, Børnehuset og
Møllevænget 21.
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9.
Anlægsbevilling til konvertering af kommunale
ejendomme i Skuldelev til fjernvarme
J.nr. 82.12
I forbindelse med opførelsen af kraftvarmeværket
{ Skuldelev bar Skibby kommune forpligtiget sig
til, at de kommunale ejendomme i Skuldelev til
sluttet kraftvarmeværket, nemlig
;
Skuldelev skole
I
Skuldelev børnehave
;
Børnehuset
i
Østergade 36-42
i
Møllevænget 21
Udgifterne i forbindelse med konverteringen på
Skuldelev Børnehave, Børnehuset og Møllevæn
get 21 er relativt begrænsede, idet forsyningssel
skabet foretager tilslutningen i fyrrummene.
På Skuldelev skole skal der sandsynligvis instal
leres en varmeveksler og på Østergade 36-42,
som i øjeblikket opvarmes ved el, skal der udføres
et vandbåret varmesystem:
Anlægsudgiften til denne konvertering anslås at
andrage kr. 131.000,- excl. moms.
Udgiften er ikke budgetafsat i 1996, men da en
tilslutning forventes at ske i løbet af sommeren
skal der herved ansøges om en anlægsbevilling på
kr. 131.000,- finansieret over kassebeholdningen.
Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde
den 29. maj 1996, at der meddeles en anlægsbe
villing på kr. 131.000,- til finansiering af udgiften
ved konvertering til fjernvarme, finansieret over
kassebeholdningen.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 11.
juni 1996 miljø- og teknikudvalgets indstilling.
Det kan tilføjes, at ejendommen “Værestedet” på
Vestergade 7 også indgår i konvertering til kraft
varme.
Udgiften hertil dække s dog af de allerede indbe
talte tilslutningsbeløb på kr. 500,00 pr. ejendom i
lighed med Skuldelev børnehave, Børnehuset og
Møllevænget 21.
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ialg af rådgivningsydelse i forbindelse med det
planlagte ældrebvggeri
83.15.00P27/UJ
Ifølge hove drammetidsplan af 18.12.1995 for æl
drebyggeri i Skibby kommune skal der vælges et
rådgivende firma med indgående kendskab til op
førelse af ældreinstitutioner.
Miljø- og teknikudvalget anbefaler på møde
den 29. maj 1996, at der indbydes 3 arkitektfir
maer til at udarbejde hvert deres projektforslag
med tilhørende overslag til løsning af opgaven
(Ølstykkemodellen). De 2 firmaer, hvis projekt
ikke bliver antaget til udførelse, foreslås udbetalt
kr. 50.000,00 excl. moms, inkl. alle omkostninger.
Der sættes loft over rådgivningshonoraret på
max. kr. 1.500.000,00.
Bevillingen på kr. 6.500.000,00, jfr. investe
ringsplan 1996-1999 frigives på konto 532025.
Miljø- og teknikudvalget bemyndiges til at træffe
afgørelse om valg af de tre indbudte arkitektfir
maer på baggrund af teknisk forvaltnings ind
stilling.
Økonom iudvalget anbefaler på møde den 11.
juni 1996 miljø- og teknikudvalgets indstilling.
Afgørelse om valg af arkitektfirma kan først træf
fes, når byrådet har truffet afgørelse om opførelse
af daghjem og dagcenter for ældre.
Steen Berthelsen var fraværende under punktets
behandling.
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11.
Opførelse af daghjem og dagcenter for ældre
J.nr. SSSF 16.07
I forbindelse med godkendelse af budget 1996 af
satte Byrådet kr. 6,5 miil. i 1996 og kr. 6,5 mili. i
1997 til etablering af dag- og træningscenter,
daghjem for ældre og særlige foranstaltninger til
demente borgere.
Derudover blev der afsat kr. 1,1 miil. til dækning
af de forventede driftsudgifter.
Til styring af projektet er deraiedsat en admini
strativ styregruppe.
I forbindelse med styregruppens arbejde, er der
af sundhedsafdelingen udarbejdet en analyse og
vurdering af behov for særlige boliger, daghjemog dagcenterpladser m.v.
Styregruppen har udarbejdet en foreløbig tids
plan for byggeriet og
Styregruppen har drøftet valg af rådgivende fir
ma med kendskab til opførelse af ældrebyggeri.
Sag om stillingtagen til rådgivningsydelse opta
ges på Miljø- og teknikudvalgets dagsorden se
nest på juni mødet.
Ældre- og handicaprådet er anmodet om en udta
lelse til analysen. Udtalelsen vil foreligge til
Skole-,social- og sundhedsudvalgets møde den 28.
maj 1996.
Skole-, social- og sundhedsudvalget anbefaler
på sit møde den 28. maj 1996
1. at der opføres et dag-/træningscentret samt
daghjem med de i analysen af april 1996
nævnte faciliteter og egenskaber.
2. at dag-/træningscentret bygges med en kapaci
tet på 60 deltidspladser incl. 5 daghjemplad
ser.
3. at der i perioden 1997-2006 bygges
4 plejeboliger
3 beskyttede boliger til ægtepar
2 gæstepladser.
fortsættes...
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11. fortsat
4. at visitationskriterierne til træningspladserne
klart defineres.
5. at der om nødvendigt indføres venteliste til
dagcentret.
6. at den forebyggende indsats i eget hjem inten
siveres.
7. at de raske ældre får faciliteter, hvor de kan
iværksætte og deltage i hobby/fritidsbetonede
aktiviteter.
8. at målgruppen til fremtidigt dag- og trænings
center samt daghjem er de ressourcesvage og svækkede borgere samt de yngre fysisk handi
cappede pensionister med komplekse træ
nings- og aktiveringsbehov.
9. at der etableres 5 daghjempladser i det frem
tidige dag-/træningscenter.
10. at der ansættes en medarbejder til varetagel
se af hjælpemiddeldepotfunktionen i første
l omgang via Puljejob-ordningen.
11. at der arbejdes på at skaffe en kassevogn til
transport afhjælpemidler.
12. at der ombygges og etableres cafeterie i nu
værende spise/dagligstue (løsning 2).
13. at der etableres dagligstue andet sted på
; Nordhøj 4.
14. at der indføres brugerbetaling på kørsel til og
; fra dag/træningscentret, daghjem og at ind| tægten og prisfastsættelsen indgår i budget£ forslaget for 1997 kan ikke anbefales.
15. at der indføres brugerbetaling for ophold på
dag/træningscentret, daghjem og at indtægten
og prisfastsættelsen indgår i budgetforslaget
for 1997 kan ikke anbefales af Bent Vestergaard Jensen og Annie Hansen. Hans Henning
Bjørnsen og Holger Andersen ønsker en gen
nemgang af brugerbetaling for ophold på dag/træningscentret.
Annie Skov var fraværende.

fortsættes...
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11. fortsat
16. at der nynormeres 12 sekretærtimer i forbin
delse med åbning af dag/træningscentret og at
udgiften hertil indgår i budgetforslaget, når
dagcentret er opført.
17. at der ombygges og etableres specielle køk
ken-, spise- og opholdsfaciliteter til de demen
te beboere på Nordhøj.
18. at økonomakontoret flyttes til nyt lokale i
dag-/træningscentret.
19. at kølerummet i kælderen flyttes til nuvæ
rende økonomakontor.
20. at vaskeriet på Nordhøj 4 ombygges og reno
veres eller flyttes til nye lokaler i dag/træningscentret.
21. at de afsatte anlægsudgifter for 1996 på kr.
6.5 miil. frigives.
Annie Hansen fremlægger særskilt forslag, som
lægges i sagen.
Økonom iudvalget oversender på møde den 11.
juni 1996 sagen til drøftelse i byrådet.
De afsatte anlægsudgifter for 1996 anbefales fri
givet.
Notat om alternativ finansiering vil blive udar
bejdet til senere forelæggelse for udvalget.
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12.
Pasningstilbud
J. nr. SSSF 16.04
Forvaltningen fremsender redegørelse om pas
ningstilbud i Skibby kommune.
Der er tidligere besluttet, at der skal være pas
ningsgaranti i kommunen.
Pasningsgarantien har kunnet opretholdes indtil
ultimo 1995, idet der blev ansat yderligere dag
plejere til at passe de børn, der kom til.
Skibby kommune er nu i den situation at det ikke
længere er muligt at skaffe kvalificerede dagple
jere. Derfor har der reelt de sidste måneder været
venteliste til pasning.
Der er endvidere en tidligere beslutning om, at
fritidshjemsbørn passes i det område, hvor de går
i skole, og efterfølgende fyldes op i børnehaverne.
Endvidere er det besluttet, at børnene kan blive i
fritidshjem til og med 4. klasse, dog således at de
kan indmeldes i klub det kvartal de fylder 10 år.
Det fremgår af oplægget, hvor der er børn derskal gå ud, og hvor der er børn der kan gå ud.
Skole-, social- og sundhedsudvalget anbefaler
på sit møde den 28. maj 1996
1. at der bevilges anlægsbevilling på kr. 393.800,til indretning af nødvendige faciliteter på 1. sal
i Pile huset til yderligere 1 børnegruppe på 20
børn. Dertil kommer udgiften til inventar kr.
25.000,-.
2. at der bevilges driftsudgifter til yderligere 20
fritidshjemspladser i Ferslev kr. 269.500,- år
ligt incl forældrebetaling. Udgiften for perio
den 1/8-31/12-96 forventes at være kr.
112.300,-. Udgiften skal indgå i budgettet fra
1997 medkr. 277.600,-.
3. at ovenstående finansieres af kassebeholdnin
gen 801 00 004-09.

AAAAAJj /M l j j t e i
/jujAAMÅMAAA^
yét/HAJL

/

H

l

~ ] éOH

. id lt

/ -3
(jl& t

AidiH /JjÅ

A d lOst

/U i

T /UA4J&-

Cl*/ AAa.

/W /iA lA , s i
UlÅA/lA /^sCå/Ia,
./t(d I

f

4 ii$
<

«» /

iÅ

¥

MI,
9
3

/OaasI

fortsættes...

OoO

m sI a

h

-

Formandens
initialer

Dag og år

Blad nr.

19. juni 1996

SKIBBY KOMMUNE

A crfA iA ^

BYRÅDSMØDE

12. fortsat
A o h t '/M HA4. at der bevilges driftsudgifter til Skibbyssen til
130 børn i stedet for 120, hvis dette bliver nød
vendigt for perioden 1/8- 31/12-96. Forventet
udgift kr, 97.500,- i 1996. Såfremt udgiften
bliver aktuel medtages denne ved budgetrevison 31/10-96.
5. at der fortsat ydes hjælp til privat pasning med
max kr. 20.000,- årligt pr. barn. Driftsudgiften
forventes ikke at overstige kr. 60.000,- årligt.
Medtages i budgetrevision 31/10-96 for inde
værende år og medtages i budget 1997 med kr.
kr. 60.000,-.
6. at der medtages til budgetforhandlinger, at der
fra 1997 igen ydes tilskud til forældreorlov til
børn mellem 0 - 3 år op til max. 35.000,-.
(bistandslovens § 69 b).
Driftsudgiften i 1994 var på kr. 600.000,- og
udgiften forventes i 1997 at være på kr.
600.000,-.
7. at evt. skovprojekt og at normering og etable
ring til 20 børn genoptages på efterfølgende
møde.
8. at anlæg af skovprojeket genoptages på efter
følgende møde.
9. at udvalget er positiv overfor ombygning af
garderoberummet i Tumlebo medtages i bud
get 1997 ca. kr. 300.000,-.
10. at evt. udvidelse af Tumlebo til ialt 60 børn og
at yderligere anlægsudgifter til Tumlebo til
yderligere 20 børn genoptages på efterfølgende
møde og indgår i budgetforhandlingen for
1997. (Anlægsudgift ca kr. 600.000,- udover
garderober til 300.000,-).
Endvidere inventarudgifter til 20 børn ca. kr.
25.000,-.
11. at driftsudgifter til yderligere 20 børn genop
tages på næste møde og indgår i budgetfor
handlingen for 1997, enten til skovprojekt eller
til udvidelse af Tumlebo.
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SKIBBY KOMMUNE
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12. fortsat
12. at der arbejdes videre med en flytning af alle
børn pr 1/4 og at udgiften til dette medtages i
budget 1997. Genoptages på efterfølgende mø
de.
,
13. at det besluttes at en udmelding af institution
i Skibby skal være gældende for mindst 13
uger fra 1997. Genoptages på efterfølgende
møde.
14. at der oprettes venteliste i det omfang det ik
ke er muligt løse pasningsproblemerne.
Teknisk forvaltning har efter mødet fremsendt
intern notits af 28. maj med alternativ forslag
v'edr. Tumlebo og Pilehuset.
For Tumlebo er der i det alternative forslag reg
net med flytning af garderoberum mod syd i ste
det for den oprindelige placering mod nord, samt
udvidelse af medarbejderrum m.v. Denne udvi
delse udgør 80 m2 i forhold til det oprindelig for
slag.
For Pilehuset omfatter alternativ forslag indret
ning af ekstra rum.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 11.
juni 1996 med henvisning til skole-, social- og
sundhedsudvalgets indstilling :
• ad 1 til 3: Anbefales
• ad 4: Anbefales under forudsætning af, at man
har forhandlet med institutionen.
Steen Berthelsen og Knud 0. Andreasen indta
ger særstandpunkt, idet Knud 0. Andreasen
ønsker tilføjet, at børn skal starte i klubtilbud
fra 4. klasse.
• ad 5 og 6: Anbefales
• ad 7 og 8: Det kan indgå i skole-, social- og
sundhedsudvalgets videre overvejelser, om et
bondegårdsprojekt kan indarbejdes
• ad 9 til 14; Anbefales
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13.
Oplæg til forebyggende hjemmebesøg til ældre
m.v.
J. nr. SSSF 16.07
Sundhedsafdelingen fremsender oplæg til fore
byggende hjemme
til ældre m.v.
I følge loven skal alle ældre, der er fyldt 75 år og
som bor i kommunen tilbydes forebyggende
hjemmebesøg. Kommunalbestyrelsen kan dog
vælge at det kun er borgere over 80 år, der får
hjemmebesøg i perioden indtil 1. juli 1998.
Ordningen træder i kraft pr. 1. juli 1996.
Besøgene tilrettelægges efter behov, dog skal de
tilbydes mindst 2 gange om året.
Baggrunden for indførelse af lovpligtige forebyg
gende hjemmebesøg er resultaterne af projekter,
der bl.a. viser, at de forebyggende hjemmebesøg
mindsker antallet af hospitalsindlæggelser, sen
gedagsforbrug, dødsfald og behov for plejeboliger.
Formålet med besøgene er:
at medvirke til at skabe bedre livsbetingelser og
livskvalitet for ældre mennesker i eget hjem og
dermed øge sundheden ved at støtte den ældre til
bedre udnyttelse af egne ressurcer og bevarelse af
funktionsevnen længst muligt,
at indsamle data om sundhedsproblemer hos æl
drebefolkningen i de enkelte lokalområder med
henblik på udarbejdelse af en samlet sund
hedsprofil for Skibby kommune.
Skibby kommunes udgifter til lønninger vil i 1996
være kr. 34.000,-, 1997 kr. 68.000,- og når ord
ningen i 1998 er fuldt udbygget kr. 160.000,- pr.
ar.
De afledte udgifter i forbindelse med besøgenes
gennemførelse vil være 10 timer ugt. til sekre
tærbistand svarende til en udgift på kr. 31.000,- i
1996, kr. 62.000,- i 1997 og kr. 124.000,- frem
over.
o
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13. Fortsat
Herudover vil udgifter til hjælpemidler og trans
port stige.
Der vil blive en udgift til EDB-program.
Loven præciserer ikke hvilke faggrupper, der skal
varetage besøgene, og valget af faggrupper veks
ler fra kommune til kommune. Dog har de fleste
kommuner valgt at lade de kommunale hjemme
plejer foretage besøgene.
Skole-, social- og sundhedsudvalget anbefaler
på sit møde den 28. maj 1996
at ordningen kun er gældende for de over 80 årige
frem til 1998.
at sygeplejersker ansat i Sundhedsafdelingen va
retager de forebyggende hjemmebesøg,
at udgifterne i 1996, til sygeplejerske og sekretær
på henholdsvis kr. 34.000,- og kr. 31.000,- sø
ges som tillægsbevilling som finansieres over
kasseholdningen 801 00 004-09 og de øvrige
udgifter medtages ved løbende budgetrevision,
at udgifterne i 1997 til sygeplejerske og sekretær
på henholdsvis kr. 68.000,- kr. 62.000,indarbejdes i 1997-budgettet som teknisk æn
dring.
Såfremt det er muligt skal andre grupper, eks.
social- og sundhedsassistenter indgå i arbejdet.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 11.
juni 1996 skole-, social- og sundhedsudvalgets
indstilling.
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15.
Ansøgning om sammenlægning af to boliger
J.nr. TF 03.01 03/JMF
Der er fra ejerne af ejendommen Hammervej 1,
matr. nr, 22 Østby by, Selsø, modtaget ansøgning
om tilladelse til at sammenlægge ejendommens to
boliger til en bolig.
Ejendommen er beliggende i landzone og omfattet
af lokalplan nr. 35 for Østby. Ejendommen er fra
1850 og udpeget som bevaringsværdig.
Grundarealet udgør i henhold til BBR 737 kvm.
og etagearealet 360 kvm. Boligarealet er fordelt
på en 3-værelsers bolig på 72 kvm. (Hammervej 1
A) og en 3-værelsers bolig på 102 kvm.
(Hammervej 1 B). Inkluderet i etagearealet er
endvidere en udnyttelig tagetage på 140 kvm.,
der ikke er taget i brug.
Ejendommens samlede bebyggelsesprocent udgør
48 inkl. tagetage.
Ejendommens 72 kvm. bolig er p.t. udlejet til en
husstand på en person og ønskes nedlagt efter
den 31. oktober 1997, når lejekontrakten ophører.
Det fremgår af lejekontrakten, at lejemålet er en
2-årig kontrakt, der kan genforhandles herefter,
jvf. særlige vilkår på lejekontrakten.
Ejerne bebor den anden bolig på 102 kvm. og be
står af en husstand på 2 voksne og 2 børn.
Ønsket om at sammenlægge de to boliger be
grunder ejerne med, at deres børn aldersmæssigt
har nået den alder, hvor de skal have hver deres
eget værelse, samt at der planlægges en familie
forøgelse.
I den forbindelse begrundes sammenlægningen
endvidere med, at karakteren af de eksisterende
fysiske rammer vanskeliggør en indretning af
yderligere rum på det samme areal.
M iljø- og teknikudvalget anbefaler på møde
den 29. maj 1996, at der meddeles tilladelse til
sammenlægning at de to boliger på betingelse af,
at anden lovgivning på området overholdes.
fortsættes
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15. Fortsat
Såfremt der forelægges byggeandragende til ind
retning af beboelse, bemyndiges forvaltningen til
at godkende eller stille vilkår for eventuelle ydre
bygningsændringer i form af materialevalg, kvi
ste, konstruktioner m.m. på den bevaringsværdi
ge ejendom.
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Udtræden af skolebestyrelsen på Marbækskolen
og på Skuldelev Skole
J. nr. BK 00.01A15
a)
Randi Kjeldsen, Dam gårdsvænget 35 ansøger om
at udtræde af skolebestyrelsen på Marbækskolen
pr. 31. juli 1996.
Som begrundelse anføres, at ansøgerens barn
forlader skolen for at tage 10. klasse på eftersko
le.
Suppleant er Britta Mikkelsen, Marbækvej 7,
4050 Skibby.
b)
Per Mynderup, Byvej 52A, 3600 Frederikssund
ansøger om at udtræde af skolebestyrelsen på
Marbækskolen.
Som begrundelse anføres, at ansøgerens barn
forlader skolen for at gå på efterskole.
Suppleant er Vibeke Hejnfelt, Dådyrvej 93, 4050
Skibby, og hun har accepteret at indtræde i be
styrelsen.
C)
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Hanne Tipsmark, Havrevænget 68, Skuldelev an
søger om at udtræde af skolebestyrelsen på Skul
delev skole.
Som begrundelse anføres, at ansøgeren flytter fra
kommunen pr. 1. august 1996.
Suppleant er Marianne Friis, Rugvænget 24,
Skuldelev, 4050 Skibby.
d)
Ann Marie Eriksen, Irisvej 40, Skibby meddeler i
skrivelse af 12. juni 1996, at hun fratræder sko
lebestyrelsen på Marbækskolen ved udgangen af
denne måned.
Som begrundelse anføres, at ansøgerens barn be
gynder på efterskole til august.

d lA litk tM -d d
a d 'å i
Ød/

ø d
AÅdd

o Å o A l MAÆlAd,

Am ddst,tflMJ~

‘d Ld Å Å M d J
d&AAt

du

ød

d n j. Å tA A M .

4

c m .\t
A u id t d -
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i.

Salg af center arealet
J. nr. 13.06.02/UJ

Miljø- og teknikudvalget

Økonomiudvalget

SKIBBY KOMMUNE
BYRÅDSMØDE
LUKKET MØDE
2.

Skolebus- og taxikørsel
J. nr. SSSF 17.20.06

Økonomiudvalget

SKIBBY KOMMUNE
BYRÅDSMØDE
LUKKET MØDE
3.
Personalesag
Journ. nr. P-sag

