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Dagsorden og referat fra byrådsmødet den 18. december 2002
Medlemmer:
Hans Henning Bjørnsen
Bent Raith
Kristian Moberg
Jens Brogaard Jensen
Holger Andersen
Kim Rockhill
Birgit Bangshof Mortensen
Eric Munch
Preben Lansø
Annie Hansen
Jens Timm Jensen
Hanne Kyvsgaard
Niels Jørgen Pedersen

Fra administrationen:
Lisbeth Lemmich
Ingrid Hansen
Mødedato:

18. december 2002

Mødetidspunkt:

kl. 19.00

Mødested:

I byrådssalen

Mødets afslutning:

kl. 19.24

Bemærkninger:

Temamøde kl. 16.00 i byrådssalen - særskilt indbydelse
udsendt 4/12
Formøde kl. 17.30 - 17.45 i borgmesterens kontor
Spisning kl. 17.45.

Praktiske oplysninger:
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Indholdsfortegnelse:
Udvalqsdaqsordener
Budgetrevision 31. oktober 2002
Udstvkninqsreqnskaber / Udstvkninqsmoms
Kabellægning af luftledninger i Skibby Kommune
Vedtaqelse af renovationstakster for erhverv oq ændret renovationsbudqet for 2003
Bevilling og godkendelse af anlægsregnskab ved salg af matr. nr. 10-æ og 10-ai
Skuldelev
Frit valg på ældreområdet ("ældrepakken").
IT-strateqi- oq handleplan for planperioden 2003/04
Servicestrategier for Skibby bvråd 2003
Godkendelse af driftsaftale mellem eiendomsfonden Hammerqården oq
friluftsforeninqen Hammerqården
Svar på anmodning om dispensation til at deltage i fælleskommunalt skatteankenævn
Udtræden af skolebestyrelsen på Marbækskolen
Unqdomsrådets medlemmer
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1.
Udvalasdaasordener
Dagsordener fra afholdte møder i følgende udvalg er tidligere udsendt:
Miljø- og teknikudvalget - den 27. november 2002
Skole-, social- og sundhedsudvalget - den 26. november og 5. december 2002
Økonomiudvalget - den 10. december 2002
Byrådet tager på sit møde den 18. december 2002 til efterretning.
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2.
Budgetrevision 31. oktober 2002
J. nr. ØKF
Økonomisk forvaltning har anmodet fagforvaltningerne om at foretage en revision af
budgettet for 2002.
Miljø- og teknikudvalg:
Ikke lovbundne
Skole-, social- og sundhedsudvalget
Lovbundne
Lovbundne med kommunal indflydelse
Ikke Lovbundne
Økonomiudvalget
Lovbundne
Lovbundne med kommunal indflydelse
Ikke lovbundne
I alt nettomerindtægt

-34.500
269.000
-65.700
-817.800
652.300
-49.700
-560.900
607.300

Resultatet af budgetrevision II betyder, at kr. 607.300 tillægges kassebeholdningen.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 10. december 2002, at budgetrevision II
godkendes, samt at kr. 607.300 tillægges kassebeholdningen.
Byrådet godkender på møde den 18. december 2002 økonomiudvalgets indstilling.
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3.
Udstvkninasreanskaber / Udstvkninasmoms
J. nr. ØKF 00.01Ø10
Kommunernes Revision har i samarbejde med teknisk og økonomisk forvaltning
udarbejdet nedennævnte udstykningsregnskaber og anmoder om godkendelse og
afslutning af disse.
002
002
002
002
002
003
003
003

06 Sølvkærgård, bolig
08 Matr. Nr. 48 g, Vejleby, bolig
09 Matr. Nr. 14 o, Ferslev, bolig
11 Matr. Nr. 19 ak, Skibby, bolig
12 Matr. Nr. 7 dt og 7 cæ, Skibby, bolig
03 Saltsøvejens udstykning, centerområde
04 Hanghøjgård, erhverv
05 Sølvkærgård, erhverv

I forbindelse med afslutning af udstykningsregnskaberne, skal mellemværende med
købsmomsordningen opgøres og afregnes til Indenrigsministeriet.
Kommunernes Revision har opgjort det samlede beløb til ca. 500.000,- kr.
Udstykningsregnskaberne og opgørelse fra Kommunernes Revision vedlægges.
Det indstilles at,
•
Udstykningsregnskaberne godkendes
•
Udgiften til udstykningsmoms finansieres af kassebeholdningen.
Økonomiudvalget indstiller på møde den 10. december 2002, at
udstykningsregnskaberne godkendes, samt at udgiften til udstykningsmoms, kr.
449.362 og udgift til Kommunernes Revision for assistance, kr. 68.000, ialt kr.
517.362 finansieres af kassebeholdningen.
Byrådet godkender på møde den 18. december 2002 økonomiudvalgets
indstilling.
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4.
Kabellæanina af luftledninger i Skibby Kommune
J. nr. 13.01.15P00/NCN
Kommunen har modtaget en henvendelse fra NESA vedrørende kabellægning af
lavspændingsnettet.
NESA's bestyrelse har i år - med baggrund i orkanen i december 1999 - besluttet, at
alle luftledninger så vidt muligt skal lægges i jorden inden for en 10 årig periode.
For Skibby Kommune betyder det, at kommunen er delt op i 4 områder, som
kabellægges successivt.
Således udgør område 1 - som ønskes kabellagt allerede i 2003 - den syd-vestlige del
af kommunen med Vellerup Sommerby og Hammer Bakke.
Kabellægningen medfører, at de ledningsbærende master af træ og stål kan nedtages.
En del af disse master bærer også gadebelysningen.
Det er derfor naturligt at se på armaturernes tilstand og restlevetid.
I den forbindelse foreslår NESA, at kommunen deltager økonomisk i etableringen af
nye tidssvarende vejbelysningsanlæg.
Dette etableringstilskud vil for hele Skibby kommune beløbe sig til ca. 4,2 mill. kr.
excl. moms.
For område 1. hvor kabellægningen foreslås opstartet allerede i 2003, vil NESA
opsætte 31 nye, 5m høje rørmaster med kuffertarmatur til erstatning til for den
eksisterende belysning. Skibby Kommunes andel af denne udskiftning vil udgøre kr.
171.000,-.
Forvaltningen kan oplyse, at belysningsanlæggene i NESA's område er, og forbliver
NESA's ejendom, hvilket er normal praksis, selvom kommunerne betaler en væsentlig
del af etableringsudgiften.
Direkte forespurgt har NESA oplyst, at såfremt Skibby Kommune ikke vil deltage
økonomisk
vil lokaliteten blive prioriteret ned, og midlerne anvendt til kabellægning andre steder i
landet.
Kort over forsyningsnet samt eksempler på eksisterende udendørsbelysning og på ny
belysning vedlægges.
Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde den 27. november 2002, at de er
positivt indstillet overfor kabellægningen, men ikke kan acceptere, at kommunen skal
deltage i udgifterne til renovering af vejbelysningen.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 10. december 2002 miljø- og
teknikudvalgets indstilling.
Kommunernes Landsforenings miljø- og teknikudvalg tilskrives eventuelt gennem
samarbejdspartnere om fremgangsmåden er acceptabel.
Byrådet godkender på møde den 18. december 2002 økonomiudvalgets
indstilling.
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5.
Vedtagelse af renovationstakster for erhverv og ændret renovationsbudaet
for 2003
J. nr. 07.01.00Ø02/VEGA/BB
Ved byrådets behandling den 9. oktober 2002 af renovationstakster og
renovationsbudget for 2003 blev der ikke taget stilling til nye erhvervstakster i
dagrenovationsordningen (som følge af, at erhvervstaksten for dagrenovation ikke
længere omfatter den kommunale indsamling af storskrald, haveaffald og farligt affald
samt adgang til Genbrugspladsen).
Desuden var de nye erhvervstakster for dagrenovation ikke indregnet i det
renovationsbudget for 2003, der blev vedtaget på byrådsmødet.
På denne baggrund indstilles følgende til vedtagelse:
Erhvervstaksterne i dagrenovationsordningen for 2003 fastsættes til:
125 liter sæk: 1.356,00 kr. ekskl. moms
360 liter beholder: 2.544,00 kr. ekskl. moms
800 liter beholder: 5.580,00 kr. ekskl. moms
Da VEGA på nuværende tidspunkt ikke kender det eksakte tal på, hvor mange
virksomheder der fremover skal opkræves efter erhvervstaksterne, kan det estimerede
overskud på renovationsordningen ændre sig en smule.
Notat fra VEGA og forslag til erhvervstakster vedlægges.
Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde den 27. november 2002, at de
foreslåede erhvervstakster godkendes og indarbejdes i budgettet.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 10. december 2002 miljø- og
teknikudvalgets indstilling.
Byrådet godkender på møde den 18. december 2002 miljø- og teknikudvalgets
indstilling.
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6.
Bevilling og godkendelse af anlægsregnskab ved salg af matr. nr. 10-æ og 10ai Skuldelev
J. nr. 82.02.P20/JOH
I anledning af handelens afslutning har teknisk forvaltning udarbejdet
anlægsregnskab.
Anlægsregnskabet udviser et merforbrug i forhold til salgssummen på 533.792,08 kr.,
idet dog halvdelen af udgiften til Landsbyggefonden refunderes i 2004 over den
særlige udligningsordning i hovedstadsområdet. Det drejer sig om kr. 1.527.540,00
Økonomisk forvaltning har afstemt regnskabet med kommunens bogholderi.
Anlægsregnskabet vedlægges.
Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde den 27. november 2002, at
anlægsregnskabet godkendes.
Det indstilles endvidere, at der gives tillægsbevilling til udgiften, kr. 533.792,08,
finansieret over kassebeholdningen, og at beløbet frigives.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 10. december 2002 miljø- og
teknikudvalgets indstilling.
Byrådet godkender på møde den 18. december 2002 miljø- og teknikudvalgets
indstilling.
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7.
Frit valg på ældreområdet ("ældrepakken").
J. nr. SSSF
Folketinget vedtog den 29. maj 2002 en ændring af Serviceloven, hvorefter borgere i
alle landets kommuner skal have mulighed for frit leverandørvalg på ældreområdet
vedrørende praktisk og personlig hjælp samt madservice - den såkaldte ældrepakke.
Det frie leverandørvalg på ældreområdet træder i kraft den 1. januar 2003. Kommuner
der ved lovens vedtagelse allerede havde kontrakt med privat(e) leverandør(er) bliver
først omfattet af lovændringen ved kontraktens ophør - dog senest den 1. juli 2004.
Skibby kommune har ikke haft frit leverandørvalg tidligere og er derfor omfattet af
lovændringen pr. 1. januar 2003.
Det udarbejdede forslag indebærer at Skibby kommune pr.1. januar 2003 opfylder
lovens minimumskrav.
Kopi oplæg til organisationsændring m.v. vedlagt.
Skole-, social- og sundhedsudvalget anbefaler på møde den 5. december 2002
1. adskillelse af myndighed og leverandør i sundhedsafdelingen. Lønudgiften hertil
er anslået til ca. kr. 60.000,- pr. år samt etableringsudgifter til ca.kr. 54.000,og øgede driftsudgifter kr. 43.000,-. Der søges en tillægsbevilling på kr.
157.000, som finansieres over kassebeholdningen
2. kvalitetsstandarder
3. at egenbetaling på mad i plejeboligerne udgør kr. 71,- pr. døgn
at afregningsprisen på personlig og praktisk pleje i hverdage udgør kr. 341,- pr.
time
at afregningsprisen på personlig pleje på ubekvemme tider udgør kr. 454,- pr.
time
at afregningsprisen for madservice med udbringning udgør kr. 85,- pr. måltid,
heraf udgør egenbetalingen kr. 40,at afregningsprisen for madservice uden udbringning udgør kr. 69,- pr. måltid,
heraf udgør egenbetalingen kr. 32,
4. krav til leverandører.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 10. december 2002 skole-, social- og
sundhedsudvalgets indstilling.

Administrationen oplyser, at der stadig arbejdes på beregning af taksterne i skole-,
social- og sundhedsudvalgets indstilling punkt 3, og skema og beregninger vil blive
lagt i sagen senest tirsdag kl. 15.
Prisberegningsskema vil blive udsendt via mail til alle byrådsmedlemmerne senest
samme tidspunkt.
Byrådet godkender på møde den 18. december 2002 den skole-, social- og
sundhedsudvalgets indstilling, dog med ændringer til punkt 3 ifølge forvaltningens
udsendte prisberegning, dateret den 11. december 2002.12.18.
Dette medfører,
at egenbetaling på mad i plejeboligerne udgør kr. 71,- pr. døgn
at afregningsprisen på personlig og praktisk pleje i hverdage udgør kr. 307,- pr. time
at afregningsprisen på personlig pleje på ubekvemme tider udgør kr. 414,- pr. time
at afregningsprisen for madservice med udbringning udgør kr. 78,- pr. måltid, heraf
udgør egenbetalingen kr. 40,at afregningsprisen for madservice uden udbringning udgør kr. 61,- pr. måltid, heraf
udgør egenbetalingen kr. 32,-.
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8.
IT-strateai- og handleplan for planperioden 2003/04
J. nr. IT-afdelingen
Økonomisk Forvaltning, IT-afdelingen fremsender IT-strategi- og handleplan for
2003/04.
til godkendelse.
Planen ligger i forlængelse af den tidligere handleplan for perioden 2001/02.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 10. december 2002, at planen godkendes.
Byrådet godkender på møde den 18. december 2002 økonomiudvalgets
indstilling.
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9.
Servicestrategier for Skibby byråd 2003
J. nr. BK 00.01P15
Folketinget har vedtaget lov nr. 373 af 6. juni 2002, der medfører at kommunerne skal
udarbejde en servicestrategi for udvikling af kvalitet og effektivitet i kommunernes
opgavevaretagelse, herunder fastsætte en udbudspolitik.
Servicestrategien skal gøres tilgængelig for kommunens borgere i en redegørelse, og
der skal efterfølgende udarbejdes en opfølgningsredegørelse.
Uanset loven først træder i kraft den 1. januar 2003, skal kommunerne have den
første servicestrategi færdig den 2. januar 2003.
Indholdet i strategiplanen er i denne første udgave holdt i en kortfattet form, og på et
meget overordnet niveau, men kan udbygges efter behov.
Oplæg til servicestrategi for miljø- og teknikudvalgets område har været behandlet på
møde den 27. november 2002 og oplæg for skole-, social- og sundhedsudvalgets
område har været behandlet på møde den 26. november 2002.
Udvalgene indstiller oplæggene til godkendelse.
Oplæg til servicestrategi for økonomiudvalgets område indstilles til godkendelse.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 10. december 2002 det samlede oplæg til
servicestategier og udbudspolitik.
Byrådet godkender på møde den 18. december 2002 økonomiudvalgets
indstilling.
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10.
Godkendelse af driftsaftale mellem eiendomsfonden Hammeraården og
friluftsforeninaen Hammeraården
J. nr. BK 00.01 Ø 24
Ejendomsfonden Hammergården har i nogen tid arbejdet på at få udformet en
driftsaftale med friluftsforeningen Hammergården.
Aftalen indeholder bestemmelser om drift, udvikling og vedligeholdelse af
Hammergården, der tilhører ejendomsfonden.
På møde den 27. november 2002 blev der opnået enighed om aftalens indhold. Aftalen
er fremsendt til amtsrådet til godkendelse og forelægges derfor sideløbende
økonomiudvalg og byråd til godkendelse. Aftalen træder i kraft 1. januar 2003.
Kommunaldirektøren anbefaler, at aftalen godkendes.
Aftalen vedlægges som bilag.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 10. december 2002, at driftsaftalen
godkendes.
Byrådet godkender på møde den 18. december 2002 økonomiudvalgets
indstilling.
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11.
Svar på anmodning om dispensation til at deltage i fælleskommunalt
skatteankenævn
J. nr. BK 25.06.A06
Byrådet besluttede på møde den 9. oktober 2002 i forbindelse med endelig
godkendelse af indtrædelse i fælleskommunalt skattesamarbejde med 4 andre
kommuner, at der skulle søges dispensation om nedlæggelse af skatteankenævnet, for
pr. 1. juli 2003 at kunne indtræde i et fælleskommunalt skatteankenævn med
Frederikssund, Slangerup og Ølstykke kommuner.
Skatteministeriet svarer i skrivelse af 14. november 2002, at skattestyrelsesloven
giver mulighed for, at der under visse betingelser kan godkendes etablering af
fælleskommunale skatteankenævn. En af betingelserne er, at godkendelsen er
gældende for en funktionsperiode, således at de fælleskommunale skatteankenævn og
medlemmer heraf fungerer i samme periode som de valgte medlemmer af byrådet.
Betingelsen giver således ikke mulighed for at indtræde i et fælleskommunalt
skatteankenævn midt i en funktionsperiode.
Skattestyrelsesloven indeholder ikke bestemmelser, som giver mulighed for at
dispensere fra denne betingelse, som vil kræve en lovændring. Kommunens
anmodning om dispensation kan derfor ikke imødekommes.
Det oplyses samtidig i skrivelsen, at der er planer om at ændre skattestyrelsesloven i
dette folketingsår, således at fælleskommunale skatteankenævn kan etableres i den 4årige funktionsperiode. Lovforslaget er fremsendt til høring hos en række forskellige
instanser.
Byrådet tager på møde den 18. december 2002 orienteringen til
efterretning..
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12.
Udtræden af skolebestyrelsen på Marbækskolen
J. nr. BK A00.01A15
Ghita H. Andersen, Lindegårdsvej 6, Skibby ansøger i skrivelse af 24. november 2002
om at udtræde af skolebestyrelsen på Marbækskolen.
Ansøgningen skyldes private årsager.
Suppleant er Gert Nielsen, Bygaden 12, Venslev, som har givet tilsagn om at ville
indtræde i bestyrelsen i stedet.
Byrådet godkender på møde den 18. december 2002, at Ghita Andersen udtræder,
samt at Gert Nielsen indtræder i stedet.
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13.
Unqdomsrådets medlemmer
5. nr. BK A00.01A15
Byrådet skulle på mødet i november vælge 2 repræsentanter fra de politiske partier til
det kommende ungdomsråd. Den ene blev udpeget på mødet, navn på den anden
blev efterfølgende meddelt. Der mangler fortsat udpegelse af 2 suppleanter.
Valg af 13 medlemmer til ungdomsrådet fandt sted den 26. november 2002. Følgende
er valgt:
Katrine Rønnow Riis, Bystrædet 3F
Liv Højland Børglum, Vinkelvej 2
Natasja Sørensen, Blakkemøllevej 13
Mads Østergaard, Saltsøvej 10
Steffen Hansen, Egeparken 15
Mads Alfastsen, Selsøvej 17
Sarah Ann Moore, Egernvej 1
William Pedersen, Sønderby Bro 30
Lea Christensen, Poppelstrædet 6
Peter Hansen, Skovvejen 43
Anna Haaning, Degnebakken 3
Karen Walmod Larsen, Strandvejen 4
Maria Andersen, Selsøvej 9M st2
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Ungdomsrådet afholdt konstituerende møde den 9. december og valgte Sarah Ann
Moore til formand og William Pedersen til næstformand.
Byrådet tager på møde den 18. december 2002 orienteringen til efterretning.
Navne på suppleanter meddeles borgmesterkontoret snarest.

