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1. Kommunens økonomi
Kommunebogholderen vil på mødet oriente
re om kommunens økonomiske situation.
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2 . Opførelse af ældrevenlige udlejningsboli

ger
Siden ejendomsudvalget på møde den 25.
februar 1987 behandlede sagen om opførel
se af 16 almennyttige boliger fordelt i
Skibby, Skuldelev og Ferslev har der væ
ret afholdt flere afklarende forhandlin
ger .
Ejendomsudvalget videresendte sagen til
økonomiudvalget med et fempunktsprogram.
Dette program blev godkendt af økonomiud
valg og byråd og på den baggrund har
ejendomsudvalget påny behandlet sagen.
Indstillingsbilag vedlagt.
Ejendomsudvalget anbefaler følgende for
økonomiudvalget.
Vedr. Is Alle tre parceller tilbydes i
henhold til alternativ IV. Det
præciceres over for bygherren,
at den lavere prisfastsættelse
er anbefalet på betingelse af,
at der ikke senere kan opnås
afslag i kloakbidraget.
Vedr. 2: Socialudvalgets oplæg til leje
kontrakt videresendes med anbe
faling .
Vedr. 3: Arbejdet udbydes i indbudt lici
tation efter forud indhentet
tilkendegivelse.
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2. Fortsat
Vedr. 4: Den af Busk foreslåede hjem
faldsret efter ca 35 år indføjes
i skødet.
Vedr. 5: Forbehold om blød bund indføjes
i skødet.
Prisfastsættelsen skal ses på baggrund
af hjemfaldsretten, og at byggeriet er
opdelt i tre mindre sektioner.
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3. Matr. nr. 14-o Ferslev by, Fer

slev. Byggemodning - slidlag
Teknisk forvaltning har indhentet pris
fra Tarco på udførelse af manglende slid
lagsbelægning .
Håndopretning ca 4 ton
4.000 kr
Slidlagsarbejde ca 420 m^

14.000 kr

Anlægsudgift ialt excl. moms

18.000 kr

Der er i budgettet afsat kr 20.000 til
formålet.
Ejendomsudvalget indstiller, at opretning
og slidlag udføres ved Tarco.
Der søges om frigivelse af følgende rå
dighedsbeløb :
konto 002 09 850-03
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4. Matr.nr. 48-g Vejleby by, Ferslev.
Byggemodning - slidlag
Teknisk forvaltning har indhentet pris
fra Tarco på udførelse af den manglende
slidlagsbelægning.
Håndopretning ca 8 ton

8.000 kr

Slidlagsarbejde ca

1.200 m^

40.000 kr

Anlægsudgift excl.

moms

48.000 kr

Vejbidrag for 2 parceller, matr. nr.
48-e og 48-f, 2 x 6.000 kr =
12.000 kr excl. moms.
Der er i budgettet forudsat en udgift
på kr 52.000 og kr 14.000 som indtægt.
Ejendomsudvalget indstiller, at opretning
og slidlag udføres ved Tarco.
Der søges om frigivelse af følgende rå
dighedsbeløb :
konto 002 08 850-09
konto 002 08 855-05
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5. Forslag til specialtillæg 1987 til regi
onplanen
Hovedstadsrådet har fremsendt et forslag
til specialtillæg 1987 til regionplanen
angående den overordnede vejbetjening
af Frederikssundfingeren og Høje-Tåstrup
området til udtalelse i Skibby byråd.
Eventuelle indsigelser udbedes inden
den 26. september 1987.
Forslaget berører ikke Skibby kommune
direkte.
Ejendomsudvalget har taget til efterret
ning.
Sendes via økonomiudvalget til byrådet.
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6. Lokalplanforslag nr. 52, erhvervsområde
E 7 nord for Hanghøjgård
Afsluttede salgsforhandlinger vedrørende
en del af erhvervsområde E 7 gør at for
slag til lokalplan nr. 52 forelægges til
godkendelse.
Indstillingsbilag vedlagt.
Ejendomsudvalget anbefaler, at forslaget
til lokalplanen vedtages i den forelig
gende form.
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7. Overførsel af offentligt område til bo

ligområde
Journal nr. 01.02.05G01
På begæring fra formanden for ejendoms
udvalget tilbagesendte økonomiudvalget
på sit møde den 11. august 1987 følgende
sag til fornyet behandling i ejendomsud
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valget :
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by, Skibby søger om principiel tilladel
se til at bebygge matr. nr. 3 ai med ca.
22 boliger som tæt-lav byggeri.
Såfremt byrådet går ind for det aktuelle
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forslag, skal der udarbejdes et tillæg
til kommuneplanen samt en lokalplan til
afløsning af den gældende byplanvedtæg t."
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Matrikelkort vedlagt.
Ejendomsudvalget fremsender ansøgningen
via økonomiudvalget til byrådet til pri
ncipiel afgørelse.
Der skal dog etableres sti til Nordmands
mosen øst for byggeriet. Juridiske aspek
ter er undersøgt - se intern notits af 25.
juni 1987.
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8 .

Forpagtning af kommunalt ejede landbrugs
arealer
Den 29. juli 1987 har der blandt andet
været afholdt licitation på forpagtningen
af følgende arealer: matr. nr. 10-a Skul
delev, matr. nr. 34-a Østby, matr. nr.
34-i Østby.
Indstillingsbilag vedlagt.
Ejendomsudvalget anbefaler at antage de
højeste bud.
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9. Forpagtning af matr. nr. 11-a Skibby by,

Skibby
Den 29. juli 1987 har der været afholdt
licitation på forpagtning af ejendommen
matr. nr. 11-a Skibby by, Skibby.
Indstillingsbilag vedlagt.
Ejendomsudvalget indstiller, at højeste
bud antages.
Der tages højde for den ændrede anvendel
se af de 4 områder i forpagtningskontrak
ten, ved blandt andet krav om, at der her
ikke må sås flerårige afgrøder.
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10. Salg af Hanghøjgårds jorder.
Økonomiudvalget vedtog på møde den 23.
juni 1987 at anmode ejendomsfirmaet M/K
om at udarbejde prisoverslag på et areal
af matr. nr. 11 a Skibby, Skibby.
Ejendomsudvalget havde til nævnte økonomi
udvalgsmøde indstillet, at ejendomsfirma

/¿lui

et M/K skulle fremsende salgstilbud til
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Holger Andersen. Den rigtige størrelse
af arealet skulle afpasses efter forhol
dene i marken, og handelen effektueres
ved forpagtningsaftales udløb pr. 31/12
87.
Ejendomsfirmaet har nu udarbejdet pris
overslag, dateret den 9/9. .
Forslaget er vedlagt sagen.
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11. Møllevænget 21, Skuldelev - gulv
Ejendomsudvaglet godkendte den 29. april
1987 ved behandlingen af det årlige byg
gesyn, at der anvendtes 4.000,- kr til
"Undersøgelse og reparation af gulv i
stuen" på kommunens beboelsesejendom,
Møllevænget 21, Skuldelev.
Ved det påbegyndte reparationsarbejde
konstateredes at der langs husets yder
vægge mangler betonklaplag under parket
gulvene. Rettelse af denne byggefejl og
nyt parketgulv i opholdsstuen vil koste
ca 25.000,- kr.
Indstillingsbilag vedlagt.
Ejendomsudvalget søger tillægsbevilling
på kr 25.000,- .
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12. Andelsboliger i Venslev - Skema AN-5.
På ejendomsudvalgsmødet den 17. juni 87
orienterede Busk om andelsboligformen.
Efterfølgende har byrådet på mødet den
19. august 1987 godkendt et forslag til
lokalplan for området og herefter kan
skema AN-5 indsendes.
Ejendomsudvalget anbefaler at skema AN-5
godkendes idet der nu er godkendt et
forslag til lokalplan.
Der tages forbehold for økonomien, idet
der i det foreløbige projekt mangler 6
parkeringspladser i henhold til bygnings
reglementet og til lokalplanforslaget.
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13. Udskiftning af tæpper i klasselokale og

gang på Marbækskolen
Marbækskolen fremsender ansøgning om ud
skiftning af tæpper i klasselokale og
på gang på grund af allegi hos 1 elev.
Kulturelt udvalg anbefalede på møde den 24
august 1987, at tæpper udskiftes i klas
selokale og gang i en af de små pavillo
ner .
Udgiften kr. ca. 35.000,- søges som en
tillægsbevilling over kassebeholdningen
konto 801-00-004-09.
Kulturelt udvalg pålægger Carsten Hogstad at iværksætte arbejdet omgående.
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14. Stikkontakter i barak 16

Formanden for kulturelt udvalg og Borg
mesteren har godkendt h.h.v. på kultu
relt udvalgs vegne, jvf. styrelseslovens
§ 22 og på økonomiudvalgets vegne, jvf.
styrelseslovens § 31, at der etableres
stikkontakter i sylokalet i barak 16 på
Skibby fritidscenter, idet der i lokalet
kun findes 1 stikkontakt, hvilket medfø
rer brug af mange forlængerledninger til
symaskiner og løse lamper.
Pris er indhentet fra Helbo Hansen på
installation ca. kr. 8.000,- incl. moms.
Der søges en tillægsbevilling på kr.
8.000,- til konto 320 02 046-02 fast e
jendom, Fritidscentret, som finansieres
over konto 321 02 059-09 inventarkonto
ungdomsskolen.
Frode Dall oplyser, at efter aftale med
Helge Henriksen vil en overførelse fra
centrets konto til ungdomsskolens inven
tarkonto - af udgiften - kunne finde
sted i budgetåret 1988, idet man fra ung
domsskolens side er indstillet på, at
udskyde indkøb af enkelte ansøgte inven
tarmaterialer til 1988.
Administrationen anbefaler omplacerin
gen.
Kulturelt udvalg behandlede sagen på mø
de den 24. august 1987 og anbefalede en
budgetomplacering.
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15. Fordeling af lærere på skolerne

Fælleslærerrådet fremsender skrivelse
hvori der anmodes om, at skævhederne om
kring fordeling af tjenestemands- og ti
melærerstillinger ved kommunens 3 skoler
rettes op.
Fælleslærerrådet opfordre byrådet til
at kontakte Kreds 33 B med henblik på
udarbejdelse af en tryghedsaftale for
kommunens timelærere.
Skolekommissionen anbefaler, at der opta
ges forhandling med Kreds 33 B med hen
blik på en tryghedsaftale.
Lone Frederiksen, Kurt Jensen og Mogens
Nielsen indtager særstandpunkt.
/Ua
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17. Børnegruppens sammensætning
Repræsentanter fra den af byrådet ned
satte børnegruppe har rettet mundtlig
henvendelse til socialforvaltningen med
anmodning om, at gruppen blev udvidet
med 3 medlemmer i form af en repræsen
tant fra idrætsorganisationerne, en re
præsentant fra spejderorganisationerne
og en repræsentant fra skolerne.
Socialudvalgsformanden orienterede i
mødet den 25. august 1987 socialudval
get om nævnte forespørgsel, og udvalget
tilkendegav under punktet "Eventuelt",
at der var enighed om at imødekomme op
lægget om udvidelsen af børnegruppen.
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18. Betaling af gebyr ved ikke-rettidig be
taling for ophold i daginstitutioner
m.v. for børn
Ved lovbekendtgørelse nr. 171 af 25.
marts 1987 er vedtaget, at kommunalbe
styrelsen kan beslutte, at forældre med
børn i daginstitutioner/dagpleje skal
betale et gebyr, når betalingen for op
holdet først ydes efter at sidste retti
dige indbetalingsdato er passeret.
Såfremt socialudvalget anbefaler pålig
ning af ovennævnte gebyr, foreslår for
valtningen, at gebyrets størrelse følger
de af økonomiudvalget fastsatte ret
ningslinier for gebyr i almindelighed
med kr. 15,00 pr. rykkerskrivelse.
Socialudvalget er enige om, at der op
kræves gebyr som anført.
Socialforvaltningen foreslår, at opkræv
ningen påbegyndes fra byrådets dato.
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19. Skrivelse fra De gamles Hjem om selv
at disponere over uniformskontoen
Ved skrivelse af 25. maj 1987 ansøger
forstander
om lov til
selv at disponere over uniformskontoen.
Plejehjemmet ønsker selv at disponere/
vurdere, hvad der hører til uniformen,
hvad enten der er tale om nederdele,
bluser, bukser og sko.
Overenskomsmæssigt ydes der personale
på plejehjem fri tjenestedragt eller,
hvor dette ikke lader sig gøre af be
handlingsmæssige grunde eller, hvor det
pålægges at benytte eget tøj, ydes et
beløb på ca. kr. 1.700 pr. år.
Socialudvalget anmodes om at tage stil
ling til, hvorvidt plejehjemmet selv
kan disponere over uniformskontoen in
denfor de givne overenskomstmæssige ram
mer .
Socialudvalget vedtog, at plejehjemmet
kan disponere indenfor de givne økono
miske og overenskomstmæssige muligheder.
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20. Anskaffelse af kitler til hjemmehjælpe
re i stedet for udbetaling af beklæd
ning sg od tg ør el se
Ved brev af 20. maj 1987 ansøger hjem
mehjælperne i Skibby kommune om anskaf
felse af kitler i stedet for udbetaling
af beklædningsgodtgørelse. Hjemmeplejen
oplyser, at anskaffelse af 3 stk. kit
ler til samtlige hjemmehjælpere vil be
løbe sig til kr. 24.750.
Anskaffelse af tunica + benklæder belø
ber sig til kr. 44.550.
I indeværende år resterer på kontoen
for beklædningsgodtgørelse kr. 5.599
og i forslag til budget 1988 er afsat
kr. 26.000.
Overenskomstmæssigt kan kommunen efter
aftale med den lokale afdeling stille
tjenestedragt til rådighed i stedet for
udbetaling af beklædningsgodtgørelse.
Socialudvalget anmodes om at drøfte,
hvorvidt det kan anbefale, at der indgå
es aftale med den lokale afdeling om
at stille tjenestedragt til rådighed.
Socialudvalget vedtog, at der optages
forhandling med den lokale afdeling om
at stille tjenestedragt til rådighed.
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21. Dagplejerne i Skibby kommune ansøger
om tjenestefrihed med løn på eget barns
1 . sygedag
Ved overenskomsfornyelsen pr. 1.4.1987
på dagplejeområdet er der åbnet mulig

"¿nÅc

hed for at kommunalbestyrelsen kan be
slutte at yde dagplejere tjenestefrihed
til pasning af sygt mindreårigt hjemme
værende barn på barnets 1. sygedag. På
baggrund heraf ansøger dagplejerne ved
skrivelse af 17. juli 1987 om ovenståen
de tjenestefrihed.
Forvaltningen har af dagplejekontoret
fået oplyst, at merudgifterne ved god
kendelse af ordningen med løn på 1. sy
gedag vil beløbe sig til kr. 114.193,52Herudover må der ved evt. godkendelse
imødeses vanskeligheder med at få dispo
sitionsdagplejeordningen til at hænge
sammen.
Socialudvalget bedes drøfte, hvorvidt
den ansøgte tjenestefrihed med løn kan
anbefales.
Der er ikke afsat midler i budgetfor
slag 1988 til dækning af merudgiften.
Socialudvalget kan ikke anbefale, at
der ydes tjenestefrihed som ansøgt.
Anni Skov og Bjørn Nielsen indtager
særstandpunkt og ønsker sagen forelagt
byrådet.
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22. Vedrørende leje af 2 boliger i Ferslev
Socialudvalget besluttede på mødet den
10. august 1987, at forvaltningen skul
le udarbejde forslag til lejekontrakt
for 2 boliger i Ferslev.
Socialforvaltningens forslag til leje
kontrakt vedlægges.
Socialudvalget anbefaler, at der vedr.
den nu kun ene ledigblevne bolig indgås
lejekontrakt, som foreslået i sagen.
Socialvæsenet forestår genudlejningen.
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23. Status for styregruppens arbejde vedr.

De gamles Hjem samt orientering om den
nye ældreboliglovgivning pr. 1.7.1987
Styregruppen vedrørende De gamles Hjem
besluttede på mødet den 14. august
1987, at forvaltningen skulle afholde
møde med teknisk forvaltning og arki
tekt Ejnar B. Olsen med henblik på udar
bejdelse af ny råskitser som følge af
det indtil nu fremkomne vedr. indret
ningen af De gamles Hjem. De af teknisk
forvaltning udarbejdede råskitser ved
lægges. Herudover vedlægges forvaltnin
gens notat angående den nye lov om æl
dreboliger fra 1.7.1987, som bør ses
i relation til de påtænkte bygningsmæs
sige ændringer på De gamles Hjem.
Socialudvalget fremsender til
drøftelse i byrådet med bemærkning, at
hele socialudvalget er enig i, at der
i 1988 bør påbegyndes en ombygning af
De gamles Hjem.
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24. Rengøring i de kommunale institutioner
henhørende under socialudvalget
I forbindelse med budgetforslag 1988
er der foretaget reduktion på instituti
onernes rengøringskonti.
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Ved behandlingen i socialudvalget blev

s d tf
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dOuh

////

samtidig nævnt, at rengøringsopgaven
AaajU.

enten kunne udføres i privat eller kom
munalt regi. Som følge heraf har for
valtningen indhentet tilbud fra Trasbo

X /
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Rengøring ApS på overtagelse af rengø
ringsopgaven i de sociale institutio
ner .
Der vedlægges tilbud sammenholdt med
budget 1987 og budgetforslag 1988 til
brug for socialudvalgets drøftelse om,
hvorvidt rengøringsfunktionen skal anbefales/overtages af Trasbo Rengøring
ApS.
For så vidt angår 1987 kan oplyses, at
der p.t. er ledige rengøringsstillinger
i såvel børnehaven Tumlebo som Skoleve

¿ t i

''U j J

jens børnehave.
Socialudvalget vedtog, at rengøringsop
gaverne overgives til Trasbo Rengøring
ApS, såfremt det økonomiske tilbud der
modtages, kan afholdes indenfor restbud
/kW *

get 1987 samt budgetbeløb 1988.

z

Anni Skov og Bjørn Nielsen ønsker sagen
forelagt byrådet.

-Oo (ZCl
/ -

i t u t l______________

Socialforvaltningen foreslår i notat
af 9/9 87, at der i første omgang kun
træffes beslutning vedr. 1987.
Notatet vedlægges.
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25. Social- og sundhedsplan 1988 - 1991.

Socialudvalget har den 26. maj 1987 be
handlet social- og sundhedsplan for peri
oden 1988 - 1991.
Socialudvalget indstiller, at socialog sundhedsplanen godkendes med nedenstå
ende ændringer:
s. 11: "Eventuelt ved ældreboliger og
dagcenterfunktion" slettes.
Bjørn Nielsen indtager særstand

¿(c/

punkt, idet dagcenteret ønskes
bibeholdt på fritidscenteret,
s. 12: Ved "de nuværende beskyttede bo
liger" tilføjes: samt leder af
hjemmeplejen.
s. 32: I forbindelse til s. 33 en sags
behandler slettes.
s. 38: Ændres aftenpieje/døgnpleje til
"eventuelt døgnpleje".
Bjørn Nielsen indtager generelt særstan
dpunkt med hensyn til socialplan, idet
han ikke ønsker samkørsel af plejehjem
mene, men stadig ønsker at bevare 2 ad
skilte plejehjem samt dagcenterfunktio
nen bevaret i de nuværende lokaler.
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26. Ansættelsesprocedure
Forslag til ændret "Ansættelsesprocedure
for ansættelse i ledige normerede stil
linger i Skibby kommune" forelægges øko
nomiudvalget til endelig godkendelse.
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27. Tidsregistrering på rådhuset
Anlægget til registrering af de ansattes
arbejdstid har indenfor det sidste år
været repareret 3 gange og er pr. 27/8
1987 igen ude af funktion.
Det kan ikke betale sig at reparere an

%
/¿¿o/ /(A/i{/l ~

lægget.
Udgiften til et nyt anlæg andrager
<04

30.000 kr.
Der kan ikke anvises finansieringsmulig

At?

rflMAs

hed .
Indstillingsbilag vedlagt.
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28. Regnskabsrapport
Bogholderiet fremsender regnskabsrapport
i budgetindberetningsniveau pr. 31/8 87
for regnskabsåret 1987 vedrørende
konto 05 68 Arbejdsmarkedsforanstalt
ninger m.v.
konto 06
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29. Personalesager
Sager siden sidste møde er fremlagt.
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30. Frigørelsesattest
Der er udstedt frigørelsesattest til:
der fra
18/8 er ansat som rengøringsafløser ved
kommunens daginstitutioner, rådhuset,
skolerne m.m.
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31. Orlov uden løn
der er ansat med
30 timer på borgmesterkontoret, ansøger
om orlov uden løn i perioden 21/9-25/9,
da hun deltager som "3.-person" på lej
rskole med Skuldelev skole i Olufstrøm.
Borgmesteren har på økonomiudvalgets veg
ne under henvisning til styrelseslovens
§ 22 stk. 2 godkendt ansøgningen.
Sagen forelægges til efterretning.
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32. 120 sygedage
Kommunens medarbejder ved
har indenfor de seneste 12
måneder haft 108 sygedage.
Lægeerklæring af 10/8 1987 angiver, at
sygdommen yderligere vil vare ca. 1 - 2 måne
der fra erklæringens dato.
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33. Oplæg til aftale vedrørende kommende års

personaleforbrug og tryghedsaftale
Et flertal af økonomiudvalgets medlemmer
udsendte den 25. juni oplæg til aftale
om kommende års personaleforbrug og tryg
hedsaftale til behandling i samarbejdsud
valgene .
Der er endnu ikke modtaget svar fra alle
samarbejdsudvalg, og endelig sag kan der
for først forelægges for økonomiudvalget
den 13. oktober.
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3 4 . Alkoholbevilling

Politimesteren i Frederikssund fremsen
der anmodning om fornyelse af alkoholbe
villing til Skibby Bodega, Hovedgaden
15, Skibby.
Politimesteren har intet at indvende i
mod fornyelsen af bevillingen.
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3 5 „ Godkendelse af bestyrer

Politimesteren i Frederikssund fremsen
der anmodning om godkendelse af
som be
styrer på Skibby Kro, Hovedgaden 56,
Skibby.
Politimesteren har intet at indvende imod, at godkendelse af bestyreren finder
sted.
Politimesteren tilføjer, at da bevil
lingshaverens ledelse af kroens forhold,
herunder særligt vedrørende ansættelse
af bestyrer, har ladet meget tilbage at
ønske, vil der fra politiets side blive
ført skærpet tilsyn i den resterende del
af bevillingsperioden.
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3 6 . Ejendommen Sølvkær III i Skuldelev

Byrådet besluttede på møde den 25. juni
at meddele firma Jesper Staun m.a.a.,
at man ikke ønskede at indgå i yderlige
re forhandlinger om ejendommen Sølvkær
III, og dette er meddelt Jesper Staun
den 26. juni.
Til orientering for økonomiudvalget med
deles, at kommunen ikke har modtaget re
aktion fra Jesper Staun, og sagen kan
således betragtes som endelig afsluttet.
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37. Ejendommene matr. nr. 14 o m.fl. Ferslev

by, Ferslev, samt matr. nr. 48 h m.fl.
Vejleby by, Ferslev

ØJL4aJ ) udriUjt/
/cU A

at meddele Initiativgruppen for Andelsbo
liger v/advokat Steen Schierbeck, at e
jendommene kunne købes på nærmere angiv
ne vilkår.
Til orientering for økonomiudvalget kan
oplyses, at advokat Steen Schierbeck den
19. august har meddelt, at tilbuddet ik
ke har Initiativgruppens interesse og
meddeler samtidig, at man betragter sa
gen som afsluttet.
På den baggrund har borgmesterkontoret
bedt teknisk forvaltning påse, at det
formelle omkring frigivelse at det depo
nerede beløb afklares. Borgmesterkonto
ret har ligeledes meddelt teknisk for
valtning, at ejendommene kan udbydes til
salg enkeltvis, og har bedt forvaltnin
gen om, i samråd med ejendomsfirmaet,
at overveje, om der skal sælges til sam
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prisen bør være højere. Såfremt det skøn

den 15. september.
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me pris som Initiativgruppen, eller om
nes, at prisen bør være højere, vil øko
nomiudvalget blive underrettet på mødet
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Byrådet besluttede på møde den 25. juni
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38. Salg af 4 af kommunens moselodder i Koholmmosen
Byrådet besluttede den 10. december 1986
at sælge 4 moselodder i Koholmmosen til
for kr. 2 0 .0 0 0 .
Moselodderne er udmatrikulerede og Land
brugsministeriet har godkendt salget på
betingelse af, at arealerne sammenlægges
med landbrugsejendommen matr. nr. 1 s,
Selsø Hovedgård. Udgiften til sammenlæg
ningen er af landinspektøren opgjort til
kr. 7.033.
har meddelt telefonisk,
at han kun vil betale de kr. 2 0 . 0 0 0 som
aftalt, og at sammenlægningsudgiften må
indeholdes i de kr. 2 0 .0 0 0 .
Da kravet om den matrikulære sammenlæg
ning og de medfølgende udgifter ikke var
kendt, da byrådet behandlede sagen og
fastsatte prisen, foreslår teknisk for
valtning, at han enten må acceptere ud
giften eller afstå fra at købe.
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39. Dispositionsdato for lønudbetaling

Bogholder

fremsender for

slag om at rykke dispositionsdatoen for
lønudbetaling til sidste bankdag i måne
den af hensyn til kommunens likviditet.
Sagen har været forelagt de 4 hovedsamar
bejdsudvalg .
Hovedsamarbejdsudvalget for administrati
onen har ingen bemærker.
Hovedsamarbejdsudvalget for det sociale
område fremsender med anbefaling.
Hovedsamarbejdsudvalget for det tekniske
område kan ikke tage stilling før til
fællesudvalgsmødet, hvor medarbejdernes
stilling forelægges.
Hovedsamarbejdsudvalget for det kulturel
le område henviser til undervisningsmi
nisteriets cirkulære af 4/1 1965 og cir
kulære af 26/7 1977, idet udvalget anbe
faler, at der fortsættes med den tidlige
re praksis.
Fællesudvalget fremsender med de bemærk
ninger, der er fremsat fra lokaludvalg
og hovedsamarbejdsudvalg.
FC-gruppen fremsender
forslag med anbefaling til økonomiudval
get.
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40. Indstilling om budgetforslag 1988 og bud
getoverslag 1989 til 1991.
A. Ved 1. behandlingen den 19. august over
sendte byrådet budgetforslaget 1988 og
budgetoverslag 1989 til 1991 til 2. be
handling .
Budgetforslaget 1988 viste nettoudgifter
drift/anlæg på kr. 100.434.000 og netto
finansiering (skatter, tilskud) på kr.
100.434.000.
Nettohovedtallene var opgjort således:
(beløb i 1.000 kr.)
'iA.

A. DRIFTSVIRKSOMHED
0. Byudvikling m.v.
1. Forsyningsvirksomed
2. Vejvæsen
3. Undervisning og kultur
5. Social- og sundhedsvæsen
6. Administr. og planlægn.
Driftsvirksomhed ialt

2.508
613
3.521
28.297
45.792

(

w

o&tf o&ilc

18.466
99.197

yIccC

C + 1/ ¿¿¿¿utt
B. ANLÆGSVIRKSOMHED
0. Byudvikling m.v.
1. Forsyningsvirksomhed
2. Vejvæsen
3. Undervisning og kultur
5. Social- og sundhedsvæsen
6. Administr. og planlægn.

3.9752.000
0
0
125
0
1.850-

Anlægsvirksomhed ialt
C. RENTER

103
103

7. Renter
Renter ialt
D. FINANSFORSKYDNINGER
8. Øvr. finansforskydninger

1.535

fortsættes.....
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40. Fortsat
E. AFDRAG PÅ LÅN
1.449
1.449

8. Afdrag på lån
Afdrag på lån ialt

100.434

A+B+C+D+E
F. FINANSIERING
8. Optagne lån
8. Generelle tilskud
8. Udligning af

2.735
16.418

moms

5.602

8. Skatter
Finansiering ialt

86.883100.434-

Forslagets indtægter var baseret på en
indkomstskatteudskrivning på 21,1 pro
cent af et forventet udskrivningsgrund
lag på 370 miil. kr.
Grundskylden var forudsat at udgøre 13,4
promille af en forventet afgiftspligtig
grundværdi på ca. 546 mili. kr.
Budgetforslag for overslagsårene 1989,
1990 og 1991 var ifølge totalbudget af
10/8-87 opgjort til henholdsvis kr.
115.232.000, kr. 110.614.000 og kr.
117.054.000.
Sidste frist for ændringsforslag til bud
getforslaget er aftalt til mandag den
1*4. september , kl. 12.00.
Bogholderiet vil foranledige, at partier
nes ændringsforslag kopieres og udbrin
ges til byrådets medlemmer såsnart de
foreligger mandag den 14. september og
således, at de kan indgå i økonomiudval
gets behandling tirsdag den 15. septem
ber .
fortsættes....
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40. Fortsat

B. Investeringsoversigt 1989 - 1991.
Investeringsoversigt af 6. aug. 1987
er indeholdt i budgetforslaget.

d (J

/ u u j,
S'n'f/tAt

C. Kirkebudget
Kirkebudget for 1988 på kr. 2.871.865
indstilles til godkendelse. Kirkeskatten
fastsættes herefter til 0,95% og udskrivn
ingsgrundlag er opgjort til kr. 370.000.
000.
D. Bemyndigelse
Administrationen foreslår, at borgmeste

( 'T U x iiu
XA

/ m . J9o.

tn

ren bemyndiges til at foretage mindre
tekniske korrektninger samt korrektioner
af åbenbare fejl, som måtte vise sig i
forbindelse med indberetning m.v.
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Følgende sager er fremsendt til behand
ling på byrådets ordinære møde den 23.
september:
a)
"Hammergård-projektet"
I fortsættelse af byrådets møde den 19.
august, hvor det blev besluttet at bede
Skov- og miljøstyrelsen om en bred orien
tering om planerne for arealet ved Ham
mergården, kan det til orientering oply
ses, at skovridder

vil kun

ne komme til stede på byrådets møde tir
sdag den 29. september kl. 16.00, såfremt
man er indforstået med dette.
b)
Zonetilladelse til carport
Ejeren af ejendommen Venslev Strand 38,
matr. nr. 36-c Venslev by, Ferslev, der
er beliggende i landzone og har status
som sommerhus, har søgt om tilladelse
til opførelse af en dobbelt carport. Ho
vedstadsrådet skal meddele zonetilladel
se .
Indstillingsbilag vedlagt.
Ejendomsudvalget indstiller, at ansøgnin
gen sendes til Hovedstadsrådet med anbe
faling af, at der meddeles tilladelse til
opførelse af en dobbelt carport.
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c)
Dispensation for strandbyggelinien.
Natur fredningsnævnet har anmodet om en
udtalelse i anledning af en ansøgning
fra ejeren af ejendommen Venslev Strand
22, matr. nr. 42-i Venslev by, Ferslev
om tilladelse til opførelse af et driv
hus indenfor strandbyggelinien. Drivhuet ønskes placeret 12-15 m fra Isefjorden.
Indstillingsbilag vedlagt.
Ejendomsudvalget indstiller at sagen til
bagesendes til Naturfredningsnævnet uden
anbefaling, da drivhuset med rimelighed
kan placeres udenfor strandbyggelinien
i tilknytning til det eksisterende som
merhus .

d)
Zonelovstilladelse til udstykning og byg
geri på matr. nr. 11-ac m.fl. Venslev
by, Ferslev
For ejer fremsendes ansøgning om tillad
else til udstykning af parcel med hen
blik på opførelse af andelsboliger.
Indstillingsbilag vedlagt.
Ejendomsudvalget anbefaler at give zone
tilladelse til udstykning af matr. nre.
ll-ø og 11-ac og til byggeri for matr.
nre. 11-æ og 11-ac alle Venslev by, Fer
slev .
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e)
Zonelovstilladelse til frastykning af
renovationsplads i Hammervang
For ejeren af ejendommen matr. nr. 11-ac
Vejleby by, Ferslev og grundejer for
eningen Hammervang fremsendes ansøgning
om tilladelse til frastykning af 15
til brug for renovationsplads for grund
ejerforeningen.
Området er beliggende i landzone og Ho
vedstadsrådet er zonelovsmyndighed. Sa
gen er sideløbende sendt til behandling
i Hovedstadsrådet.
Kortbilag vedlagt.
Ejendomsudvalget indstiller, at der anbe
fales zonelovstilladelse over for Hoved
stadsrådet .
f)
Den private fællesvej syd for matr. nr.
6 c Manderup
Ejeren af matr. nr. 6 c Manderup har i
skrivelse af 4. oktober 1986 anmodet om
afholdelse af vejsyn på ovennævnte vej.
Teknisk udvalg afholdt åstedforretning/
vejsyn den 21. maj 1987.
På baggrund af vejsynet samt skrivelse
af 3. juni 1987 fra ejeren af matr. nr.
9 d Manderup har teknisk forvaltning ud
arbejdet forslag til kendelse.
Teknisk udvalg fremsender forslag til
kendelse til byrådet med anbefaling.
Efter sagens behandling i teknisk udvalg
er indkommet indsigelse, dateret den 25.
august 1987.
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Ø K O N O M I U D V A L G E T

g)
Øresundsforbindelser - konsekvenser
og muligheder for Frederiksborg amt
Frederiksborg amtsråd fremsender med
skrivelse af 1. juli 1987 rapport om
problemerne for Frederiksborg amt i for"
bindelse med etablering af en fast Øre
sundsforbindelse med anmodning om en ud
talelse i sagen inden den 1. september
1987.
Teknisk udvalg vedtog på sit møde den
27/8 1987 at tilslutte sig Amtsrådets
bemærkninger.
Da Frederiksborg amtsråd havde ønsket
byrådets udtalelse inden den 1. septem
ber, har administrationen indsendt tek
nisk udvalgs bemærkninger til amtsrådet
med oplysning om, at sagen først kan be
handles endeligt på byrådets møde den
23. september. Det er samtidig oplyst,
at eventuelle yderligere bemærkninger
fra byrådet vil blive eftersendt umiddel
bart efter byrådets møde.
h)
Ansættelse af lærere
Skolekommissionen indstiller følgende
ansat som timelærere efter afstemning:
10

stemmer

0 stemmer
0 stemmer
0 stemmer
10 stemmer
0 stemmer
fortsættes...
Nr. 588
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h) fortsat
Såfremt en eller flere trækker sig øn
skes stillingen genopslået grundet for
få ansøgere.
Borgmesteren har jfr. styrelseslovens §
31 på byrådets vegne godkendt, at
ansættes
som timelærere pr. 1/9 1987.
Sagen forelægges byrådet til efterret
ning .
Endvidere indstilles til tjenestemands
stillingen

i)
Grundejer foreningsvedtægter for boligbe
byggelsen "Rosenhaven"
Bestyrelsen for "Grundejerforeningen Ro
senhaven af 1987" har fremsendt de af
grundejerforeningen vedtagne vedtægter
til godkendelse.
Indstillingsbilag vedlagt.
Ejendomsudvalget fremsender vedtægterne
med anbefaling.

Nr. 58B a/b PAPOLo-FfteoeRJK&HAVN

Didu III.

3361
Formandens

Tirsdag den 15. septemb Qdltialer:
Ø K O N O M I U D V A L G E T

1987
kl. 9.15
på borgmesterens kontor

tf/id/l.lAAli ¿tJji/o

j)

dtf~

Meddelelser
Referat af møde i Hovedstadsrådet den

Jm a J. (Mm , /ItOsU'

31. august 1987.

dut JomaLu

Referat af bestyrelsesmøde i Kommunefor

did£//?£

eningen i Frederiksborg amt den 21. au

(tj^dis<U ( Mt#.

) ¿ad/

gust 1987.

t/io.oZo, ?/ £&/•

UaJMaæ /> .

Referat af Frederiksborg amtsråds for
handlingen i møde den 18. og 26.juni
1987.
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