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Dagsorden til byrådets møde onsdag den 20.
marts kl. 19.00 i byrådssalen.

Medlemmer:
Kim Rockhill
Hans Jørgen Mortensen
Anni Skov
Preben Lansø
Bendt Bach Sørensen
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
Bemærkninger:

KL 15oo~17oo
Der afholdes temaeftermiddag om eventuel etab
lering af produktionsskole i Skibby i samarbejde
med Jægerspris kommune.
KL 1700- 17*5
Form øde

Kl.
Lukket møde
KL 1745.1 goo
Spisning i kantinen. Afbud hertil bedes givet til
borgmesterkontoret senest tirsdag kl. 12.
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i.
ffdvalgs dags ordener
Dagsordener fra afholdte møder i følgende udvalg
er udsendt tidligere:
Miljø- og teknikudvalget - den 28/2
Skole-, social- og sundhedsudvalget - den 27/2
■Økonomiudvalget - den 12/3
Hovedsamarb.udv. for det tekn. område - den 6/3
Fællesudvalget - den 12/3
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2.

Ekstraordinære midler til bygningsvedligeholdel
se på kommunale bygninger - frigivelse af rå
dighedsbeløb
J.nr. 82.00/JOH
Miljø- og teknikudvalget besluttede på mødet d.
24. januar 1996 at genoptage sagen om anvendel
se af 500.000,- kr., som er afsat på budgettet for
1996 til ekstraordinær bygningsvedligeholdelse.
Forvaltningen har efter MTU-mødet haft møde
med en repræsentant fra NESA, som tilbyder at
levere og opsætte bevægelsesmeldere i klasselo
kaler. En bevægelsesmelder registrerer bevægel
ser og kan f.eks. slukke for lyset, når der ikke be
finder sig mennesker i klasselokalet.
Tilbagebetalingstiden for en sådan investering er
5 år. Pris for bevægelsesmeldere indgår i neden
for nævnte katalog.
Katalog over foreslåede vedligeholdelsesarbejder
vedlagt sagen.
Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde
den 28. februar 1996, at der udføres energibespa
rende foranstaltninger på Ferslev skole for
45.000. 00 kr.
Følgende vedligeholdelsesarbejder indstilles ud
ført i 1996:
1.
Skuldelev Skole - tagrenovering
kr. 180.000,00 kr.
2.
Skibby Rådhus - renovering af tage
§v kr. 75.000,00.
3.
Marbækhallen - afslibning/lakering af gulv
| : kr. 115.000,00.
Marbækhallen - isætning af fløjdøre
|;
kr. 8.000,00.
. Ferslev skole - varmtvandssystem
|
kr. 70.000,00
Endvidere indstilles, at rådighedsbeløb på ialt
500.000. 00 kr. frigives, og at teknisk forvaltning
bemyndiges til at iværksætte opgaverne,
fikonomiudva 1get anbefaler på møde den 12.
fftarts 1996 miljø- og teknikudvalgets indstilling.
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3.
Separering af afløbssystemer - frigivelse af rå
dighedsbeløb
J.nr. 82.OO.0O5/JOH
På investeringsplanen for 1996 er budgetafsat
rådighedsbeløb til separering af afløbssystemer
på følgende ejendomme:
Brandstationen,
Hyttevej 6,
Højtoffcen 1,
Skolevejens børnehave og
del af Fritidscentret,
kr. 240.000,Teknisk forvaltning ansøger om frigivelse af rå
dighedsbeløbene.
Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde
den 28. februar 1996, at rådighedsbeløb på ialt
■240.000,00 kr. frigives, samt at teknisk forvalt
ning bemyndiges til at iværksætte anlægsopga
verne.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 12.
marts 1996 miljø- og teknikudvalgets indstilling.
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4.
Tiicitation på renovering af flade tage på Marhækskolen - frigivelse af rådighedsbeløb
J.nr. 82.00/JOH
Tirsdag, d. 20. februar 1996 afholdtes licitation
på renovering af flade tage på blok 7, 8 og 10,
samt Marbækhallen. Ved licitationen indkom 16
tilbud i henbold til udbudsmaterialet, samt 3 al
ternative tilbud.
Arbejdet er planlagt udført i perioden fra d. 25.
juni 1996 til d. 9. august 1996.
Teknisk forvaltning anbefaler, at tilbudsgiveren
med det laveste, alternative tilbud antages til
at udføre opgaven, samt til også at foretage tag
renovering på blokkene 9 og 11,
Tilbudet er konditionsmæssigt.
På investeringsplanen for 1996 er afsat ialt kr.
1.045.000, - til formålet.
Indstillingsbilag vedlagt.
Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde
den 28. februar 1996, at tilbudsgiveren med lave
ste, alternative tilbud antages til at gennemføre
tagrenovering af blok 7, 8, 9, 10 og 11, samt Mar
bækhallen.
Endvidere indstilles, at rådighedsbeløb på

1.045.000. 00 kr. frigives, samt at teknisk for
valtning bemyndiges til at gennemføre anlægsar
bejdet.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 12.
marts 1996 miljø- og teknikudvalgets indstilling.
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5.
Pasningsgarantien i kommunen
Ændret indskrivning i Skibbyssen
J. nr. SSSF 16.04
I forbindelse med problemer med manglende
dagplejere bar der været drøftet forskellige løsningsmulighe der.
En af mulighederne er, at de kommende fritids
hjemsbørn, der skal i fritidshjem i Skibbyssen til
sommer, allerede indskrives nu i foråret, d.v.s.
formentlig fra 1/4-96 eller 1/5-96.
Det vil formentligt være nødvendigt at tilbyde
forældrene, at de betaler fritidshjemstakst, selv
om deres barn er i Skibbyssen hele dagen.
Der er p.t ialt 27 børn i Tumlebo og Skolevejens
børnehave, der er gamle nok til at få tilbudt den
ne løsning.
Realistisk er der mulighed for at indskrive børn
op til de normerede 120 børn og derudover yder
ligere 2 i hver af de små grupper, som der 5 af.
Skibbyssen er organiseret med 6 grupper børn,
men det er urealistisk at indskrive i storbørnsgruppen.
Med indskrivning af 22 børn i hver af de 5 grup
per kan Skibbyssen fortsætte sin nuværende
struktur og samtidig fortsætte buskørsel som
hidtil.
Indskrivningen af børnehavebørn i Skibbyssen er
kun aktuel frem til 1/7-96, hvor der i forvejen er
sommerferie, og børnene alligevel ville blive ind
skrevet i fritidshjem.
Indskrivningen vil koste yderligere 10 gardero
bepladser samt normering i formiddagstimerne af
8 børn (8.15 - 11.45) og fuldtidsnormering af
yderligere 10 børn. ( 6.00 - 17.30).
fortsættes...
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5. fortsat
Denne løsning vil betyde, at børn, der idag er i
dagpleje og har alderen til børnehave, kan tilby
des de herved ledige børnehavepladser, og der vil
blive skabt luft i dagplejen hurtigere end forven
tet.
Skibbyssen vil herefter blive en institution på
130 børn i perioden 1/4-96 -30/6-96.
Det er fortsat fremover realistisk, at Skibbyssen
er et fritidshjem til 120 børn.
Forslaget er drøftet med institutionens leder,
men er ikke endeligt færdigdrøftet, idet det også
på fritidshjemsområdet er vanskeligt at skaffe
personale. Det vil derfor blive drøftet med perso
nalet om nogle medarbejdere, der arbejder deltids
er interesseret i at arbejde flere timer i den
nævnte periode.
Det bemærkes, at normeringen ved denne ind
skrivning skal forhandles med BUPL, og at den
endelige økonomiske beregning først kan foreta
ges derefter. Løn- og personalekontoret har for
håndsberegnet, hvad der er realistisk og har op
lyst, at udgiften vil beløbe sig til ca kr. 53.000
mdl. Herfra skal trækkes forældrebetalingen.
Derudover vil udgiften til yderligere 10 gardero
bepladser koste ialt ca. 10.000,- kr. exl. moms.
Finansieringsmuligheder kan ikke anvises.
Skole-.social- og sundhedsudvalget anbefaler
på sit møde den 27. februar 1996
at der i perioden 1/4-96 - 30/6-96 indskrives børn,
der endnu ikke går i skole, i Skibbyssen op til
ialt 130 børn.
at Skibbyssen ved indskrivningen får tildelt de
nødvendige ressourcer.
at der etableres yderligere 10 garderobepladser,
pris ca 10.000, - 15.000,-kr. ialt.
at der søges en tillægsbevilling på kr. 15.000,- til
garderobepladser, som finansieres over kasse
beholdningen 801 00 004-09.
at de forældre, der modtager tilbuddet betaler
fritidshjemstakst fra tidspunktet for indskriv
ning i Skibbyssen, selvom barnet disse måne
der er i institutionen hele dagen.
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5. fortsat
økonomiudvalget anbefaler på møde den 12.
marts 1996 skole-, social- og sundhedsudvalgets
indstilling.
Steen Berthelsen indtager særstandpunkt.
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6.

Foreløbig normeringsplan for skoleåret 1996/97
J. nr. SSSF 81.01
I henhold til byrådsbeslutningen af 15. december
1993 fremsendes forslag til normeringsplan for
skoleåret 1996/97.
Det skal til planen bemærkes, at elevtallet er
opgjort efter det kendte elevtal pr. 1. februar
1996, hvilket indebærer, at den nedgang, der var
i elevtallet fra 1. februar 1995 til skoleåret
1995/96vs start, er indeholdt i skoleåret 1996/97.
Derudover er der taget højde for en kendt fragang
til efterskoler på ca. 6%.
Dette bevirker, at der er en nedgang i børnetallet
1.-9. klasse på ialt 36 elever.
På baggrund af dette vil Skibby kommunes andel
af lærernormeringen for skoleåret 1996/97 skulle
nedsættes med 2,680 stilling.
Der et ønske om, at der på 10. klassetrin ændres i
normering, således at der foretages en timefor
øgelse på 6 timer/ugt. for et elevtal mellem 16 og
24 elever.
Endvidere ansøges om særskilt bevilling på kr.
304.265,- til dækning af undervisningsomkost
ninger til en blind dreng.
Beløbet fordeles med 5/12 (kr, 126.777,-) i 1996 og
7/12 (kr. 177.488,-) på 1997.
Skole-.social- og sundhedsudvalget anbefaler
på sit møde den 27. februar 1996:
1. a. Børnehaveklasse
at der oprettes 4 børnehaveklasser med et
timeforbrug på ialt 4,160 timer.
1. b. 10. klasse
at der oprettes 1 10. klasse på 2 niveauer på
Marbækskolen med et U/F-timeforbrug på
2.040 timer, jvf. skrivelse af 7/2-96.

fortsættes...
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6, fortsat
1, c. Normalundervisning
at der til normalundervisningen for 1. - 9.
klasse afsættes et U/F-timeforbrug på ialt
55.936 timer.
2. Specialundervisning
2.a. § 20 stk. 1.
at der til specialundervisningen (§ 20 stk. 1)
afsættes et U/F-timeforbrug på ialt
10.684,8 timer.
2.b. § 20. stk. 2.
at der til speciålundervisning (§ 20 stk. 2)
afsættes et U/F-timeforbrug på ialt 3.278
timer til projektklasse/heldagsskole og
1.943 timer til enkelt integrede elever.
Denne udgift afholdes af Amtet, hvorfor
timeforbruget til dette område er tillagt
kommunens egen normering.
2.c. Specialklasser
.
at der til specialklasser afsættes et U/Ftimeforbrug på ialt 3.915 timer.
2.d. Anbragte plejebørn
at der til anbragte plejebørn afsættes et
UFØ timeforbrug på ialt 3.785,5 timer.
Denne udgift afholdes af andre kommu
ner, hvorfor timeforbruget til dette områ
de er tillagt Skibby kommunes egen nor
mering.
2. e. Specialansøgninger
at der afsættes til specialansøgninger et
U/F-timeforbrug på ialt 1.742 timer til
handicappede elever.
3, Ø-tid
3.a. Ø-tid
at der afsættes til øvrig tid et Ø-timeforbrug
på ialt 25.287,45 timer.

S K IB B Y K O M M U N E
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6. fortsat
4. Ledelsestid + øvrige opgaver
4.a. Ledelsestid
at der afsættes til ledelsestid på ialt 7.018
timer.
4. b. Øvrige opgaver
at der afsættes til andre opgaver et timetal
på ialt 2.115 timer.
4. c. Frivillig undervisning
at der til frivillig undervisning efter skolelo
vens § 3 stk. 3 afsættes ialt 720 U/F-timer
til kor og svømning i lighed med de tidli
gere år.
5. Løn- og normering
5.a. Leder/lærerstillinger
at der afsættes løn til 71,302 lærer/lederstillinger til skolevæsenets sam
lede normering for skoleåret 1996/97,
samt 2,871 børnehaveklasseleder stillin
ger.
5.b. Overarbejde
at der afsættes 0,5% af normeringen til
overarbejde, svarende til 600 timer.
Forvaltningen anmoder om at den særskilte be
villing på kr. 127.000,- (5/12 af 304.265,-) medta
ges i forbindelse med budgetrevisionen, idet det
endelige forbrug af § 20, stk. 2-midler første kan
opgøres på et senere tidspunkt.
Elevstatistik årgangene 1989 og fremover vil bli
ve uddelt på mødet.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 12.
marts 1996 skole-, social- og sundhedsudvalgets
indstilling.
Elevtalsprognose blev uddelt ved mødets start.
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7.
Rådgivningsopgave vedrørende trafikplanlæg
ning m.v. i Skibby bv
J.nr. TF 83.15.02/05.01.02
Økonomiudvalget besluttede den 12. december at
anbefale overfor miljø- og teknikudvalget, at der
antages et rådgivende firma til udarbejdelse af en
samlet plan for Hovedgaden.
Miljø- og teknikudvalget godkendte økonomiud
valgets anbefaling og bemyndigede samtidig den
tekniske chef og formanden for miljø- og tek
nikudvalget til at indgå aftale med relevante fir
maer.
Der foreligger nu forslag til rådgivningens om
fang. Miljø- og teknikudvalget er orienteret om
forslaget på møde den 28. februar, og repræsen
tanter for Skibby Aktive er orienteret den 29. fe
bruar.
Repræsentanterne for Skibby Aktive er meget
utilfredse med, at rådgivningsaftalen ikke kun
indeholder bistand til udarbejdelse af en samlet
plan for Hovedgaden, men også inddrager udnyt
telse af det eksisterende centerareal. Skibby Ak
tive mener, at en inddragelse af centerarealet vil
forsinke de konkrete byggeønsker Skibby Aktive
har for centerarealet så meget, at byggeriet for
mentlig ikke bliver til noget.
Forslaget til rådgivningsaftale forelægges øko
nomiudvalget og byrådet, inden der foretages en
delig godkendelse, således at der kan blive taget
stilling til rådgivningsaftalens omfang.
Kopi af forslag til rådgivningsaftale, samt kopi af
Skibby Aktives bemærkninger vedlægges.
Økonom iudvalget anbefaler på møde den 12.
marts 1996, at rådgivningsopgaven rettes til, idet
det skal indgå som forudsætning, at der snarest
muligt kan bygges på centerarealet.
fortsættes......
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7. fortsat
Økonomiudvalget anbefaler samtidig, at center
arealet udbydes til salg efter gældende regler.
Revideret oplæg og tidsplan fra Cowi og Europlan
forelægges på næste økonomiudvalgsmøde igen
nem miljø- og teknikudvalget.
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8.

Regulativforslag for vandløbet Hønepils grøften
J.nr. TF 06.02.00P24/KMP
Bramsnæs kommune har udarbejdet forslag til
nyt regulativ for Hønepilsgrøften.
Regulativforslaget forelægges udvalget til forelø
big godkendelse.
Da der er tale om et grænsevandløb, skal regula
tivforslaget ligeledes godkendes i Bramsnæs
kommune.
Før endelig vedtagelse skal regulativforslaget be
kendtgøres og fremlægges i 8 uger med adgang til
at indgive indsigelser og ændringsforslag.
Indstillingsbilag vedlagt.
Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde
den 28. februar 1996, at regulativforslaget god
kendes til fremlæggelse for offentligheden med
adgang til at fremsætte indsigelser og ændrings
forslag.
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i.

Ændring af ansættelsesforhold
J. nr. TF81.00/UJ

Miljø- og teknikudvalget

Økonomiudvalget
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2.
Personalesag

Økonomiudvalget
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3.
Prøvetidsudtalelse i forbindelse med fastansættelse.
J.nr. P-sag

Økonomiudvalget
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i.
Medlem til Skibby Turist
J. nr. BK 00.01A15
Skibby Turistforening blev stiftet på en general
forsamling torsdag den 14. marts 1996.
Forsamlingen vedtog, at man ønsker, at der ud
peges et medlem til bestyrelsen fra byrådets mid
te.
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