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Dagsorden til byrådets møde onsdag den 18. de
cember 1996 kl. 19.00 i byrådssalen.

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

Bemærkninger:
Vedr.pkt. 6 o g 7 p å økonomiudvalgets dagsorden:
Punkterne vil først blive optaget til beslutning på
byrådets januar-møde, idet planerne i henhold til
planloven ikke kan vedtages endeligt før 4 uger
efter indsigelsesfristens udløb (26. november),
når der er indgået rettidige indsigelser.
1) Formandsmøde kl. 1700
Der startes med behandling af ekstraordi
nært økonomiudvalgsmøde (dagsorden
vedlagt)
2) Spisning i kantinen kl. 1745
Evt. afbud hertil bedes givet til borgmester
kontoret senest tirsdag kl. 10.
Tidspunkt for mødets afslutning: kL
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i.
U dvalgsdagsordener
Dagsordener fra afholdte møder i følgende udvalg
er udsendt tidligere:
Miljø- og teknikudvalget - den 27/11
Skole-, social- og sundhedsudvalget - den 26/11
Økonomiudvalget - den 10/12
Hovedsamarb.udv. for administr. - den 15/11 og
9/12
Hovedsamarb.udv. for skole-, social- og sund
hedsområdet - den 20/11
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2.
Budgetrevision II - drift 1996
J.nr. ØK
Økonomisk forvaltning har ved skrivelse af
6. november 1996 anmodet fagforvaltningerne
om at foretage en revision af budgettet for 1996.
Skole-, og social og
sundhedsudvalget
3.111.900
Økonomiudvalget
-1.872.900
Lønrevision
-799.300
I alt nettomerudgift
439.700
Resultatet af budgetrevision II betyder, at kr.
439.700 forbruges af kassebeholdningen.
Oversigt over udvalgenes budgetrevison vedlæg
ges
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 10.
december 1996 budgetrevision med følgende æn
dringer:
Udgår (fra side 1) - 1.09 Brandvæsenet, tillægs
bevilling på kr. 120.000,-.
Overførsel af kr. 30.000,- til bibliotekets budget
til gennemførelse af et 1-årigt forsøg med fri ad
gang for lånere og bibliotekt til internettet i 15
t/ugt.
Økonomichefen fremsender notat til byrådsmødet
om indfrielse af lån.
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3.
Opførelse af andelsboliger på matr, nr. 4-bo Skib
by
J.nr. TF13.06.02/JOH
Et ingeniør- og arkitektfirma har rettet henven
delse til kommunen om køb af et grundareal til
opførelse af 24 andelsboliger.
Forvaltningen har peget på et kommunalt ejet
areal, matr. nr. 4-bo Skibby, som ligger op mod
Skuldelevvej umiddelbart øst for Skibby.
Arealet, som ligger i landzone, er på 54.813 m2,
og firmaet ønsker at købe 10.000 m2 heraf til op
førelse af 24 andelsboliger med et etageareal på
ca. 2,145 m2.
Andelsboligerne ønskes opført som støttet bolig
byggeri.
Indstillingsbilag vedlagt sagen.
M iljø- og teknikudvalget anbefaler på møde
den 27. november 1996, at den af forvaltningen
udarbejdede indstilling i medfølgende indstil
lingsbilag godkendes.
Økonom iudvalget anbefaler på møde den 10.
december 1996 miljø- og teknikudvalgets indstil
ling som en princip godkendelse.
Til byrådsmødet bedes teknisk forvaltning under
søge, om der er et problem omkring frigørelses
afgift.
Teknisk forvaltning er i gang pied at udarbejde
bilag om frigørelsesafgiftens størrelse, og bilaget
lægges i sagen straks, når det er færdigt.
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4.
Sikker skolevej. Marbækskolen
J.nr. 05.13.10G01/KMP
Miljø- og teknikudvalget behandlede på mødet
den 23. oktober 1996 en henvendelse fra bestyrel
serne for Marbækskolen og Skibbyssen vedrøren
de trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger på
Selsøvej ogMarbækvej.
Konsulentfirmaet, der arbejder med løsning af
trafikforholdene på Hovedgaden, har fremsendt
et skitseforslag vedr. Marbækskolen.
Skitseforslaget fra Cowi og Europlan vil blive
forelagt på mødet.
Hvis der skal gennemføres trafiksikkerheds- _
mæssige foranstaltninger ved Marbækskolen er "v
det en forudsætning, at en uforbrugt bevilling i
1996 på konto 211 på ca. kr. 200.000,00 bliver
overført til en anlægsbevilling til ovennævnte .
formål.
Miljø- og teknikudvalget anbefaler på møde
den 27. november 1996, at den uforbrugte bevil
ling i 1996 på ca. kr. 200.000 på konto 211, vej
vedligeholdelse, overføres til en anlægsbevilling
til gennemførelse af trafiksikkerhedsmæssige
foranstaltninger ved Marbækskolen.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 10.
december 1996 miljø- og teknikudvalgets indstil
ling.
Inden byrådsmødet bedes teknisk forvaltning ud
arbejde notat om, hvornår den samlede plan om
kring Hovedgaden er klar til forelæggelse til be
slutning.
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5.
Ansøgning om udvidelse og ændring af erhvervs
mæssigt dyrehold, Nordveien 8
J.nr. 09.17.20/BC
Ejerne af Nordvejen 8 i Vellerup søger i skrivelse
af 16. oktober 1996 om godkendelse af udvidelse
og ændring af erhvervsmæssigt dyrehold i eksi
sterende bygninger.
j
I dag består dyreholdet af 10 ammekøer og 600
høns, ialt 14 dyreenheder. Dyreholdet ønskes
ændret til 2 ammekøer og 5000 høns, ialt 35 dy
reenheder.
Ejendommen er beliggende indenfor lokalplan nr.
34, Vellerup, i område udlagt til landbrug, men^
naboejendommene til begge sider ligger i boligr v,
område.
Ifølge husdyrgødningsbekendtgørelsens kapitel 2,
Lokalisering af erhvervsmæssigt dyrehold, skal
afstanden for husdyrbrug med mere end 15 dyre
enheder være mindst 50 m til nabobeboelse og
100 m til områder i lokalplan udlagt til boligom
råde.
Kommunen kan dog i særlige tilfælde og på sær
lige vilkår godkende husdyrbrug inden for de
nævnte afstande.
:v
Indstillingsbilag vedlægges.
M iljø- og teknikudvalget besluttede på møde
den 27. november 1996, at der ikke kan godken
des et dyrehold på over 15 dyreenheder, idet
ejendommen både mod øst og vest er beliggende
få m fra områder, der i lokalplan er udlagt til bo
ligområde.
Holger Andersen og Jens Brogaard Jensen indta
ger særstandpunkt og begærer sagen behandlet i
byrådet.
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Endelig vedtagelse af Forslag nr. 2 til Lokalplan
nr. 74 for Centeret i Skibby
J.nr. TF 01.02.05P16/74/RS
Bygherrens arkitekt har i samarbejde med kom
munen udarbejdet et nyt forslag til lokalplan for
Centerarealet. Disponeringen af byggeriet følger i
højere grad de tanker, der ligger bag oplægget til
Helhedsplanen for Skibby.
Lokalplanforslaget har været offentliggjort i peri
oden 15. oktober - 10. december 1996.
Der er ikke indgået rettidige indsigelser.
Da lovgivningen om detailhandelscentre er ved at
blive ændret, således at lokalplaner for centerom
råder skal indeholde bestemmelser om maksimal
butiksstørrelse på 3000 m2 for dagligvarer og
1000 m2 for udvalgsvarer, skrives disse bestem
melser ind i § 3.4.
I lovforslaget er der lagt op til, at vedtagene lokålplaner også skal ændres i overstemmelse
hermed.
Miljø- og teknikudvalget anbefaler på møde
den 18. december 1996, at forslag nr. 2 til lokal
plan nr. 74 med tilføjelse af ny § 3.4 endeligt ved
tages:
§ 3.4: “Der må ikke opføres eller indrettes daglig
varebutikker på mere end 3.000 m2 og udvalgsva
rebutikker på mere end 1.000 2 bruttoareal”.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 18.
december 1996 miljø- og teknikudvalgets indstil-,
ling.

Formandens
initialer

Dag og år

18. december 1996

Blad nr.

176

SKIBBY KOMMUNE
BYRÅDSMØDE

7.
Ventelister i dagplejen
J. nr. SSSF 16.04.01
I den senere tid har der været nogle borgere, som
har klaget over, at der er venteliste til dagplejen.
Ventelisten vedlægges i kopi.
Antallet af børn på ventelisten akkumelerer må
ned for måned, idet der ikke kan forventes afgang
af børn før skiftet til børnehave pr. 1. august
1997 med mindre der er børn, som fraflytter
dagplejen.
Udvalget har drøftet, hvorvidt der kan ansættes
flere dagpleje mø dre eller om enkelte dagplejere
med 3-børnskontrakt kan udvides til 4børnskontr akter.
v
De økonomiske konsekvenser må i givet fald
forelægges udvalget måned for måned.
Skole-, social- og sundhedsudvalget anbefaler
på sit møde den 26. november 1996
at der ansættes 1-3 flere dagplejemødre (udover
de 184 børn).
at 3-børnskontrakterne udvides til 4børnskontrakter.
Udvalget kan ikke finde finansieringsmuligheder
indenfor egne rammer.
^^
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 10.
december 1996,
at 3-børnskontrakterne udvides til 4børnskontrakter
at ledige dagplejerstillinger besættes
at nye pladser på Ferslev fritidshjem besættes.
Skole-, social- og sundhedsforvaltningen vedlæg
ger intern notits af 11/12 96 omkring ledige dag
plejestillinger og aktuel venteliste.
Desuden opgøres den samlede økonomi ved en
udvidelse af kontrakterne.
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8.
Dagplejen
J.nr. SSSF 81.01
I forbindelse med budgetvedtagelsen er der ind
arbejdet en besparelse på dagplejen på kr.
300.000. Samtidig ønskede byrådet en strammere
styring af området.
Der er pr. 1.12.1996 følgende dagplejere ansat:
• 27 dagplejere med 4 børns kontrakt, dvs. 4
fuldtidsbørn
• 3 dagplejere med 3-børns kontrakt, dvs. 3
fuldtidsbørn og
• 17 dagplejere med kontrakt på 3 fuldtidsbørn
og 1 deltidsbarn.
Der er således i alt 168 fuldtidspladser og 17 _
deltidspladser.
"
Af opgørelse fra dagplejen pr. 1. november 1996
fremgår, at der i alt er 52 deltidsbørn i systemet,
dvs. at (52-17=) 35 deltidsbørn besætter fuld
tidspladser.
Problemet er opstået på den måde, at et barn, der
bar ønsket en deltidsplads, har fået en sådan, når
der var en plads ledig, uanset at den ledige plads
var en fuldtidsplads (f.eks. hos en dagplejer, der
er ansat på en kontrakt med 4 fuldtidsbørn).
Barnet må kun råde over pladsen i 32 timer om
ugen, men kommunen betaler løn for en fuld
tidsplads, jfr. ansættelseskontrakten.
Dagplejen har undersøgt muligheden for at etab
lere “rene” deltidshjem, dvs. ansættelse af dagple
jere, der udelukkende skal modtage børn i 32 ti
mer om ugen.
Dagplejen oplyser, at der ikke vil være efter
spørgsel efter deltidspladser i “rene” deltidshjem,
idet man skønner, at der højest vil være 2 - 4
børn, der kan bruge en deltidsplads, hvis denne
kun kan bruges i et fast tidsrum, og højest 6,4
timer dagligt.
Efter en nøje gennemgang af området er adminifortsættes...
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8. fortsat
strationen af den opfattelse, at en opstramning
skal ske på den måde, at det sikres, at dagplejer
ne passer den kategori- og det antal børn, de be
tales for.
For at overholde budgettet, mener administationen, at det er nødvendigt at meddele de forældre,
der for tiden betaler for en deltidsplads, men be
sætter en fuldtidsplads (som de dog kun må bruge
32 timer om ugen), at de pr. 1. januar 1997 råder
over og skal betale for en fuldtidsplads.
Ligeledes kan vi fremover ikke tilbyde (deltids)
pladser, med mindre der er en sådan ledig, dvs.
at forældrene ikke kan få lov at bruge en del
tidsplads hos en dagplejer, der ikke har en sådan.
Det er administrationens opfattelse at budgettet
kan holde, såfremt området styres meget
stramt, jfr. ovennævnte, samt at belægningsgrå
den er meget tæt på 100%, dvs. der må ikke være
ledige pladser.
Det er meddelt dagplejen, at belægningen skal
være så tæt på 100% som muligt, men det skal
samtidigt oplyses, at der i nogle tilfælde kan op
stå “slip” (af et par ugers varighed), i forbindelse
med, at et barn siger op, og et andet barn skal
tilbydes pladsen.
Skole-, social- og sundhedsudvalget anbefaler
på sit møde den 26. november lé>96, at forældre,
der for tiden betaler for- og råder over en del
tidsplads, men besætter en fuldtidsplads, pr.
1.3.1997 skal betale for en fuldtidsplads, samt
at der ikke fremover kan tilbydes deltidsplads,
med mindre der er en sådan ledig.
Økonom iudvalget anbefaler på møde den 10.
december 1996 skole-, social- og sundhedsudval
gets indstilling.
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9.
Lokal læseplan for faget natur/teknik
J. nr. SSSF 17.02.02
I henhold til folkeskolelovens § 44 stk. 8, har
skolebestyrelsen kompetance til at fremkomme
med forslag til nye læseplaner.
Faget natur/teknik er et nyt fag i folkeskolen.
På baggrund heraf fremsender Skuldelev skole
forslag til en lokal læseplan for faget natur/ tek
nik.
Forslaget er udarbejdet af fagets lærere ved sko
len, og indeholder dels en plan for fordeling af
emner på årgange og dels en oppriotering af em
ner, hvor man kan tage udgangspunkt i forhold
til skolens lokalområde.
Pædagogisk råd og skolebestyrelsen har anbefalet
forslaget.
Ferslev skole og Marbækskolen følger Undervis
ningsministeriets vejledende forslag til læseplan
på faget.
Beføjelsen til at godkende læseplaner kan delege
res til skole-, social- og sundhedsudvalget, jvf. lov
om kommunernes styrelse. I henhold til folkesko
leloven kan kompetancen yderligere delegeres til
den enkelte skolebestyrelse. Det er forvaltningens
opfattelse, at delegationen indtil videre bør ligge
hos skole-, social- og sundhedsudvalget.
Skole-, social- og sundhedsudvalget anbefaler
på sit møde den 26. november 1996 forslaget.
Samtidig anbefales, at godkendelse aflæseplaner
delegeres til udvalget.
Økonom iudvalget anbefaler på møde den 10.
december 1996 skole-, social- og sundhedsudval
gets indstilling.
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10.
Redegørelse om vinterkørsel samt ansøgning om
udskiftning af hiemmepleiehil
J. nr. SSSF 83.00
Fra sundhedsafdelingen er fremkommet redegø
relse vedrørende vinterkørsel samt anmodning
om udskiftning af hjemmeplejebil.
Ifølge den “bilplan”, der blev lagt i 1994, hvor det
blev besluttet at skifte bilerne ud - 1 ad gangen over de næste 3 år, og herefter 1 hvert år, anmo
des om, at den 8V2 år gamle Nissan, som har gået
260,000 km, nu udskiftes.
Sundhedsafdelingen anmoder om, at udskiftnin
gen ikke bliver til en ny Corolla, men til en 4
hjulstrækker. Den koster kr. 255.000. Sundheds
afdelingen vil være i stand til at anvise kr.
85.000, -. Ved gennemgangen af budgettet blev
den anlægsudvidelse, som var ny hjemmeplejebil,
sløjfet. Sundafdelingen anmoder om, at sagen ta
ges op igen bl.a. med baggrund i personalets sik
kerhed ved kørsel hele døgnet i vintersæsonen.
Skole-, social- og sundhedsudvalget anbefaler
på sit møde den 26. november 1996, at der indkø
bes en bil, hvor Sundhedsafdelingen finansierer
med kr. 85.000,- fordelt på konto 53202500-07
tidligere overførsler, 53203106-03 Tj.vogne (ikke
rammekonto) kr. 10.000,- og konto 53203112-00
Tjv.vogne (ikke rammekonto) kr. 25.000,-. Restbe
løbet kr. 170.000,- ansøges af kassebeholdningen
801 00 009-04.
Dog undersøges priserne på markedet.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 10.
december 1996, at der foretages udskiftning af
hjemmeplejebil.
Prisen for den nye bil må ikke overstige prisen for
en ny Corolla.
Efter sundheds afdelingens finansiering med kr.
85.000, -, som anbefalet i skole-, social- og sund
hedsudvalgets indstilling, afholdes restbeløbet af
kassebeholdningen.
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11 .
Takster for børnehaver og fritidshjem
J.nr. SSSF 00.01001
Revisionen har gjort skole-, social- og sundheds
forvaltningen opmærksom på, at forældretaksten
for børnehaver og fritidshjem er udregnet på ba
sis af det indstillede budget og ikke det godkendte
budget, og at der dermed ikke var taget højde for
ændringsforslagene.
I henhold til bistandslovens § 73 må forældrebe
talingen ikke overstige 30% af de udgifter, der
indgår i forældrebetalingen.
Byrådet godkendte den 9. oktober 1996 budgettet
for 1997, og i forbindelse hermed blev taksterne
for daginstitutioner også godkendt.
Da byrådet vedtog besparelser på nedsættelse af .
åbningstiden samt manglende fremskrivningf
skulle taksterne dermed have været ændret i
nedadgående retning.
Taksterne skal godkendes af byrådet for et regn
skabsår ad gangen.
Ændringen af taksterne vil være, som følger:
Børnehave:
Takst vedt. 9/10-96:
Ændret takst:
kr. 1.370,kr, 1.355,Fritidshjem:
kr. 885,kr. 850,-.
Taksterne for dagpleje og klub forbliver uændret.
Såfremt taksterne ikke ændres vil der skulle
foretages en tilbagebetaling til forældre, der har
indbetalt for meget i takst.
Skole-, social- og sundhedsforvaltningen
indstiller, at taksterne for institutioner for 1997
udgør følgende beløb:
Dagpleje Indtil 32 timer pr. mdr.kr. 1.260,
32-49 timer pr. mdr. kr. 1.610,Børnehaver
pr.mdr. kr. 1.355,Fritidshjem
pr.mdr. kr. 850,Klubber
pr. mdr. kr, 140,-.
Ø konom iudvalget anbefaler på møde den 10.
december 1996 skole-, social- og sundhedsfor
valtningens indstilling.
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12.
Rygepolitik
J.nr. LP 00 07
Jf. Lov om røgfri miljøer i offentlige lokaler, ved
tog byrådet i mødet den 20. december 1995 Skib
by kommunes rygepolitik:
“Generelt er tobaksrygning tilladt, idet der skal
vises hensyn overfor “ikke rygere”. Der kan inden
for de enkelte områder vedtages regler om ryg
ning”.
Byrådet besluttede samtidig, at punktet skulle
tages op igen i december 1996, for at undersøge
om formuleringen havde givet anledning til pro
blemer.
Løn- og personalekontoret har undersøgt om for
muleringen har givet anledning til problemer, og
forvaltningerne har samstemmende oplyst, at der
ikke har været problemer med den formulerede
rygepolitik.
På baggrund af oplysningerne indstilles det, at
rygepolitikken fastholdes uændret.
Økonom iudvalget drøftede rygepolitikken på
møde den 10. december 1996.
Kim Rockhill og Anders Claus ager anbefaler den
af byrådet den 20. december 1995 vedtagne ryge
politik.
Knud Østergaard Andreasen og Steen Berthelsen
foreslår følgende formulering:
“Generelt er tobaksrygning ikke tilladt, idet der
dog skal vises hensyn overfor rygere”.
Bent Vestergaard Jensen var fraværende.
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13.
Sammenlægning af beredskaber
J. nr. BR 14.00.06
På beredskabskommissionsmødet den 27. juni
1996 blev der behandlet en sag om sammenlæg
ning af beredskaberne i Frederikssund, Jæger
spris og Skibby. Beredskabskommissionen var
positiv for sammenlægningen.
Siden dette møde har der, i den nedsatte arbejds
gruppe, været afholdt et utal af møder hvor en
keltheder er blevet drøftet. Der har været enig
hed om det praktiske i en sammenlægning på le
delsessiden, men med bibeholdelse af de nuvæ
rende brandstationer og selvstændige indsatsledervagter i de 3 kommuner. Det sidste på grund
af krav fra Beredskabsstyrelsen.
På grund af kommunernes økonomiske proble
mer, i forbindelse med budget 97, kom der krav
om besparelser på redningsberedskabernes konti.
Da dette ikke har været muligt, på grund af op
retholdelsen af de nuværende stationer og indsatsledervagter, blev de 3 borgmestre, på et møde
sidst i oktober måned, enige om, at droppe samarbejdsplanerne.
Da både Jægerspris og Skibby kommuner er uden
beredskabschef ved årets udgang er de 2 kommu
ner blevet enige om, at ansætte en fælles bered
skabschef så hurtigt som muligt.
Arbejdstiden er aftalt til 16 timer i Skibby og 21
timer i Jægerspris om ugen. Økonomiudvalgene i
de 2 kommuner har forhåndsgodkendt denne af
tale.
Stillingen for den fælles beredskabschef annonce
res medio december, ansættelse forventes at ske
1. marts 1997. Beredskabschefen ansættes af
Skibby kommune og udlejes til Jægerspris kom
mune i 21 timer pr. uge.
I henhold til hovedtidsplanen skal ansættelsen af
den fælles beredskabschef godkendes af Bered
skabskommissionen.
Beredskabskom m issionen tager på møde den
3. december 1996 til efterretning, at samar-
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13. fortsat
bejdsplanerne de 3 kommuner imellem er opgi
vet.
Med hensyn til antagelse af en fælles beredskabs
chef for Skibby og Jægerspris kommuner kan be
redskabskommissionen anbefale dette.
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14.
Udpegning af 2 medlemmer til klageråd
J. nr. BK 00.01A15
Skole-, social- og sundhedsudvalget har på møde
den 26. november 1996 godkendt forslag til ved
tægter for et klageråd vedrørende den integrerede
pleje.
Vedtægterne er vedlagt sagen.
Rådet træder i kraft den 1. januar 1997 og vil
fremover følge valg til byrådet.
Der skal derfor udpeges 2 medlemmer af og
blandt byrådets medlemmer samt 2 suppleanter
for disse for perioden 1/1 97 - 31/12 97.
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i.

Udtræden af bestyrelsen for produktionsskolen
J. nr. BK 00.01A15
Byrådet udpegede på møde den 17. april 1996
Steen Berthelsen som byrådets repræsentant i
bestyrelsen for produktionsskolen.
Steen Berthelsen anmoder om at udtræde af be
styrelsen af arbejdsmæssige årsager.

