SKIBBY KOMMUNE
BYRÅDSMØDE

Dagsorden til byrådets møde onsdag den 22, denomber 1999 kl. 19,00 i byrådssalen.

Medlemmer:

(

Kim Rockliill
Anni Skov
Birgit Bangshof Mortensen
Bent Hoffmann
Eric Munch
Jens Timm Jensen
Jens Brogaard Jensen
Knud 0. Andreasen
Hans Henning Bjørnsen
Hanne Kyvsgaard
Niels Jørgen Pedersen
Steen Berthelsen
Bent Vestergaard Jensen
Fra administrationen:
Lisbeth Lemmich
Ingrid Hansen

Bemærkninger:
1)
Formandsmøde kl. 16A5 på borgmesterens kontor
2)
#
Ekstraordinært økonomiudvalgsmøde k l 17.00 på
kommunaldirektørens kontor
3')

.

, / / / / /

Lukket møde kl 17.15 i byrådssalen
■1
4)
Den traditionelle julespisning starter kl 17.30 i
kantinen. Evt. afbud hertil bedes givet til borgme
sterkontoret senest tirsdag kl 12.
-

j/o
Tidspunkt for mødets afslutning: kb

SKIBBY KOMMUNE
BYRÅDSMØDE

i.
U dvalgsdagsordener
Dagsordener fra afholdte møder i følgende udvalg
er udsendt tidligere:
Miljø- og teknikudvalget - den 18/11
Skole-, social- og sundhedsudvalget - den 30/11
Økonomiudvalget - den 14/12'
Sikkerhedsudvalgsmøde - den 8/11
Fællesudvalget - den 18/11

22. december 1999
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2.
Budgetrevision II - drift 1999
J.nr.
Økonomisk forvaltning har ved skrivelse af
4. november 1999 anmodet fagforvaltningerne
om at foretage en revision af budgettet for 1999.
Miljø- og teknikudvalg:
Lovbundne
12.000
Lovbundne med komm.indflyd.
20.000
Ikke lovbundne
64.800
Lønrevision
.
-250.000
Skole-, social- og
sundhedsudvalget:
Lovbundne
1.262.400
Lovbundne med komm. indflyd.
-2.367,600
Ikke lovbundne
-469.400
Økonomiudvalget:
Lovbundne
-1.234.600
Lovbundne med komm. indflyd.
-17.100
Ikke lovbundne__________________ -670.500
I alt nettomerindtægt
-3.650.000
Resultatet af budgetrevision II betyder, at kr.
3.650.000 tillægges kassebeholdningen.
Oversigt over udvalgenes budgetrevision vedlæg
ges.
^
Økonom iudvalget anbefaler på møde den 14.
december 1999, at budgetrevision II godkendes,
og at kr. 3.650.000 tillægges kassebeholdningen.
Til byrådsmødet udarbejdes notat vedrørende
overskridelse på fælles konti for vikarer og på by
rådsmedlemmers løn.
Fremlagt i sagen.
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3.
Anlægsbevilling vedrørende salg af grunde
J.nr. 13.06.02005I henhold til beslutning søges der først om an
lægsbevilling ved salg af grunde, når salget er af
sluttet.
Der foreligger endeligt regnskab for salg af føl
gende byggegrunde, Tingdyssevej 2-4-S-6, og Då
dyrvej 2-6-8— 115-117 og Bymidten.
/
Tingdyssevej 2-4-5-6
Udgifter
33.500 kr.

Indtægter

Dådvrvei 2-6-8-115-117
Udgifter
521.900 kr.

Indtægter 1.626.000 kr.

Bymidten
Udgifter

19.800 kr.

Indtægter

135.000 kr.

184.700 kr.

Økonomisk forvaltning anmoder om godkendelse
af anlægsregnskaberne, samtidig med at der sø
ges om anlægsbevilling til nævnte grunde.
I alt udgifter for
575.000kr.
og indtægter på
1,945.700kr.
nettoindtægt
1.370.500kr.
som tillægges kassebeholdningen.
Skemaer vedrørende anlægsregnskaber vedlæg
ges.
■^
Ø konom iudvalget anbefaler på møde den 14.
december 1999, at anlægsregnskaberne godken
des, samt at nettoindtægten på kr. 1.370.500
tillægges kassebeholdningen.
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4.
Revisionsrapport nr. 118 - delberetning vedrø
rende regnskabsåret 1999
J. nr. SSSF 00.01.KQ1
i
Kommunernes Revisionsafdeling fremsender be
retning nr. 118 —revisionsbesøg den 5. august
samt i perioden fra 16. til 31. august 1999.
Beretningen indeholder revisionens generelle
indtryk af forretningsgange og sagsbehandling
for hvert enkelt hovedområde af de sociale ydel
ser.
.
Forvaltningen har udarbejdet redegørelse til re
visionens bemærkninger.
Skole,- social- og sundhedsudvalget anbefaler
på sit møde den 26. oktober 1999 revisionsberet
ningen med forvaltningens bemærkninger.
Økonomiudvalget besluttede på møde den 9.
november 1999 at udsætte sagen til december
mødet.
Økonomisk forvaltning har udarbejdet svar til
Kommunernes Revisionsafdeling, som er vedlagt
sagen.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 14.
december 1999, at revisionsrapporten godkendes
med forvaltningens redegørelse og svaret til
Kommunernes Revisionsafdeling.

Dag o g år
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5.
Tilskud til opførelse af toiletbvgning ved Selsø
Kirke
/
J.nr. TF120-1997/JOH
Den 17. marts 1999 godkendte byrådet økonomi
udvalgets indstilling med hensyn til bevilling af
50.000 kr. til opførelse af en toiletbygning i til
knytning til Selsø Kirke. Det hed i økonomiud
valgets indstilling, at beløbet skulle afholdes in
denfor miljø- og teknikudvalgets eget anlægsbud
get. Det har i mellemtiden vist sig, at der ikke re
sterer budgetmidler på udvalgets anlægskonti,
hvorfor det er nødvendigt at bevilge beløbet ind
over kassen, så anlægstilskuddet, som aftalt, kan
udbetales til formålet.
Det indstilles, at økonomiudvalget giver en bevil
ling i form af et anlægstilskud til opførelse af to
iletbygning i tilknytning til Selsø Kirke.
Økonom iudvalget anbefaler på møde den 14.
december 1999, at der gives en bevilling i form af
et anlægstilskud.
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6.

Retablering af Maglehøjgård losseplads
J.nr. 00.01002/BB
Retableringen af Maglehøjgård losseplads er nu
igangsat og dermed overgået til et egentligt an
lægsprojekt. Den forventede anlægsudgift udgør
ca. 1.200.000 kr,, hvoraf Jægerspris kommune
skal afholde 2/3 del af den samlede udgift.
På byrådsmødet den 16. december 1998 blev det
besluttet at overføre kr. 45.000 fra budget 98 til
budget 99, idet man på daværende tidspunkt
regnede med at retableringen skulle udføres i
1999.
Ved en nærmere gennemgang af budgettet i for
bindelse med budgetrevisionen kan det konstate
res, at det uforbrugte beløb fra 1998 samt uforbrugte midler fra 1999, i alt kr. 100.000 kan over
føres til anlægskontoen for retablering af Maglehøj gårds losseplads i 1999
På budget 2000 er afsat kr. 300.000 og samlet
skulle disse beløb kunne dække den endelige re
tableringsudgift.
Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde
den 18. november 1999, at de uforbrugte midler
fra 1998 og 1999 på i alt kr. 100.000 overføres i
1999 til anlægskontoen for retablering af Maglehøjgårds losseplads.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 14.
december 1999 miljø- og teknikudvalgets indstil
ling.
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7.
Anlægsregnskab for Egernvei 3
J.nr. TF5-1997/JOH
Byrådet besluttede på mødet d. 17. september
1997 at bevilge 1.840.000,- kr. excl. moms til op
førelse af et enfamilieshus for en familie til et
dengang 4-årigt multihandicappet barn.
Enfamilieshuset er opført, og byggesagen er af
sluttet fra bygningsinspektoratets side.
Teknisk forvaltning har udarbejdet anlægsregn
skab.
Af vedlagte regnskab fremgår følgende;
1.434.898,87 kr.
Håndværkerudgifter,
316.446.54 kr.
Omkostninger,
1.751.345,41 kr.
Anlægsudgift,
-1.840.000,00 kr.
Bevilling,
-600.000.00 kr.
Refusion fra familien,
-688.654,59 kr.
Mindreforbrug,
Alle beløb er excl. moms.
Det relativt stor mindreforbrug skyldes, at der
ikke på bevillingstidspunktet var taget stilling til
størrelsen af familiens egenbetaling.
Økonomisk forvaltning har afstemt regnskabet i
forhold til kommunens bogholderi.
Anlægsregnskab vedlagt.
M iljø- og teknikudvalget indstiller på møde
den 18. november 1999, at anlægsregnskabet
godkendes.
Efter anlægsregnskabets færdiggørelse er der
fremkommet en yderligere regning på kr. 2.000
(excl. moms) på advokatsalær.
Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet
justeres med dette beløb, således at mindrefor
bruget bliver kr. 686.654,59.
Økonom iudvalget anbefaler på møde den 14.
december 1999 miljø- og teknikudvalgets indstil
ling med tilføjelsen af yderligere regning på kr.
2 . 000 .

Dag o g år
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8.
Driftsregnskab 1997/98 og 1998/99 for Skibby
Ungdomsboliger
J.nr. 03.02.00/LL
Bestyrelsens for Skibby Ungdomsboliger frem
sender årsregnskab for 1997/98 og 1998/99 for
ungdomsboligerne på ”Hunegården” og Hovedga
den 36.
Statsautoriseret firma RVT Revision har udført
den endelige revision.
Kommunernes revisionsafdeling har efterfølgen
de gennemgået regnskabsmaterialet på kommu
nens vegne og endelig redegørelse fra revisionaf
delingen forventes udsendt til miljø- og teknikud
valgets medlemmer inden mødet sammen med
indstillingsbilag.
Det bemærkes, at der ikke kan søges tilskud i
Landsbyggefonden, idet Ungdomsboligerne er
selvejende institutioner, og ikke omdannet til al
mene boliger.
Revisionsberetning fra firmaet RVT Revision
samt 2 stk. erklæringer vedlægges sammen med
redegørelse af 16. november 1999 fra Kommu
nernes Revisionsafdeling.
M iljø- og teknikudvalget indstiller på møde
den 18. november 1999, at
1) revisionens bemærkninger følges.
2) miljø- og teknikudvalget udtaler alvorlig kri
tik af, at regnskaberne er indkommet alt for
sent og udtaler alvorlig kritik af regnskaber
nes resultat,
3) Kommunernes Revisionsafdeling anmodes om
en udtalelse om bestyrelsens, administrato
rens og kommunens ansvar i sagen,
4) indholdet af kommunens tilsynsforpligtigelse
undersøges inden næste økonomi-/ byråds
møde.
5) der opfordres til, at der hurtigst muligt findes
en ny administrator for Ungdomsboligerne.
fortsættes....
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8. fortsat
Kommunaldirektøren udarbejder aktuel status
på sagen med indstilling til økonomiudvalg/byråd.
Status vil foreligge i sagen mandag den 13. de
cember efter kl. 16.00.
Økonomiudvalget anbefaler på sit møde den
14. december 1999
at miljø- og teknikudvalgets indstilling vedrøren
de punkterne 1, 2 og 5 godkendes
at kommunaldirektørens redegørelse vedrørende
punkterne 3 og 4 tages til efterretning
at konkret indstilling om økonomisk genopret
ningsplan for Skibby ungdomsboliger afventer
mødet den 10. januar 2000
at oplæg til svarskrivelse til By- og Boligstyrelsen
jfr. § 12 i ^Bekendtgørelse om drift og tilsyn
med ungdomsboliger, der er opført med stats
støtte” godkendes. Er fremlagt i sagen fra
mandag den 20/12 kl. 16.
at det på baggrund af indberetning til By- og Bo
ligstyrelsen drøftes med styrelsen, om byrådet
bør pålægge den selvejende institution Skibby
ungdomsboliger at rejse eventuelt erstatnings
krav overfor bestyrelsen, forretningsfører eller
andre.
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9.
Vedligeholdelse af kommunens materiel
J.nr. 83.11.054/LL
Byrådet besluttede den 18. august 1999, at der
snarest muligt kunne ansættes egen mekaniker
og godkendte samtidig, at teknisk forvaltning
kunne påregne tillægsbevilling ved en kommende
budgetrevision.
Byrådet godkendte også, at ordningen skulle
evalueres efter 1 år.
Beslutningen blev truffet på oplysninger om, at
både Beredskabsafdelingen og Jægerspris kom
mune ville benytte en mekaniker ansat i Skibby
kommune.
Beredskabschefen har den 26. oktober 1999 med
delt, at beredskabsafdelingen vil gøre brug af
ordningen.
Jægerspris kommune har i brev af 29. oktober
1999 meddelt, at de ikke ønsker at gøre brug af
ordningen.
Sagen forelægges derfor påny, idet der ønskes
stillingtagen til, om beslutningen om ansættelse
af mekaniker herefter skal stå ved magt, eller om
der skal træffes en anden beslutning.
Økonomisk forvaltning har foretaget en skøns
mæssig opgørelse af, hvilket ” mekanikerforbrug”
der har været siden 1. januar 1999 og frem til den
16. november 1999.
Miljø- og teknikudvalget indstiller på møde
den 18. november 1999, at der ikke ansættes me
kaniker i kommunalt regi, og at den nuværende
ordning fastholdes. Der søges indgået aftaler om
rabatter i samarbejde med indkøbskontoret.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 14.
december 1999 miljø- og teknikudvalgets indstil
ling.
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10.
Udarbejdelse af dispositionsplan for parkerings
arealer m.v. i Bymidten
J.nr. 05.05.00G01/LL
I forbindelse med etablering af butikker i Bymid
ten er der etableret et stort antal parkeringsplad
ser.
Disse parkeringspladser slår imidlertid ikke til
på de tidspunkter, hvor borgerne handler mest,
og der er behov for dels at skabe flere pladser og
dels af indrette de eksisterende parkeringsarealer
mere hensigtsmæssigt. Også belysningen skal
være mere hensigtsmæssig.
Da parkeringspladsforsyningen og trafikkens af
vikling fra Hovedgaden m.v. hænger nøje sam
men, har kommunaldirektøren henvendt sig til
Nellemann Konsulenterne (der stod for 1. etape
af Hovedgadens forskønnelse), for at få udarbej
det et projekt til ændring og supplering af den
eksisterende parkeringspladsforsyning i hele cen
terområdet.
Udgiften til projektets 1. etape (udarbejdelse af
dispositionsplan for området) er opgjort til kr.
76.750 excl. moms.
Senere kommer udgifter til design og detailpro
jektering og selve renoveringen.
Kommunaldirektøren anbefaler
at der frigøres kr. 80.000 af den afsatte anlægs
bevilling på kr. 2.000.000 i budget 2000 til Ho
vedgadens forskønnelse til udarbejdelse af dispo
sitionsplan for området, således at ændringer af
parkeringspladsforsyningen kan påbegyndes tid
ligt forår, såfremt der kan findes fornøden øko
nomi.
Det anbefales endvidere
at styregruppen vedrørende Hovedgadens for
skønnelse indkaldes med henblik på at arbejde
videre med oplægget, således at det kan ses i
sammenhæng med det fortsatte arbejde omkring
istandsættelse af Hovedgaden, herunder hvilke
etaper af Hovedgaden, der bør prioriteres højest.

Dag og år

22. december 1999
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10. fortsat
M iljø- og teknikudvalget indstiller på møde
den 18. november 1999, at styregruppen vedrø
rende Hovedgadens forskønnelse indkaldes med
benblik på at få udarbejdet et projekt til ændring
og supplering af den eksisterende parkerings
pladsforsyning i hele centerområdet, således at
det kan ses i sammenhæng med det fortsatte ar
bejde omkring istandsættelse af Hovedgaden,
herunder hvilke etaper af Hovedgaden, der bør
prioriteres højest.
Økonom iudvalget anbefaler på møde den 14.
december 1999 miljø- og teknikudvalgets indstil
ling.
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li.

Udnyttelse af resterende tagetage og tilbygning
nå Pilehuset - Licitation
J.nr. 82.00/JOH
Der har d. 22. november 1999 været afholdt for
nyet licitation.
Arbejdet har været udbudt i indbudt licitation i
hove dentr eprise.
Ved licitationen indkom 4 tilbud, hvor det laveste
tilbud andrager 1.155.525,-kr. ecxl. moms.
Iflg. kalkulationen andrager den samlede an
lægsudgift 1.569.000,- kr., hvoraf håndværkerud
gifterne anslås til 1.071.000,- kr. Der er således
en overskridelse på håndværkerudgifterne på
84.525,- kr. i forhold til kalkulationen.
Ved licitationen i sommer, hvor arbejdet blev ud
budt i fage nterp riser, var overskridelsen på
håndværkerudgifterne 145.988,- kr.
Det er planlagt at indrette resterende arealer på
Pilehusets 1. sal i vinter, og først påbegynde til
bygningen i foråret 2000.
Teknisk forvaltning anmoder om frigivelse af rå
dighedsbeløb på 1.653.525,- kr. af den bevilgede
anlægsbevilling til daginstitutionsbyggeri.
Miljø- og teknikudvalget besluttede på mødet d.
18. november 1999 at bemyndige formanden til
på udvalgets vegne at indstille licitationsresulta
tet til økonomiudvalget og byrådet i december
1999, såfremt der ikke var store afvigelser i for
hold til det budgetterede.
Formanden for miljø- og teknikudvalget indstiller
i henhold til Lov om kommunernes styrelse § 22,
stk. 2 på udvalgets vegne, at licitationsresultatet
godkendes, al den lavestbydende overdrages ar
bejdet, og at der frigives rådighedsbeløb på
1.653.525,- kr. til gennemførelse af byggeriet.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 14.
december 1999 indstillingen fra formanden for
miljø- og teknikudvalget.

■
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12 .
Bestyrelsesansvarsforsikring for kommunens re
præsentanter i eksterne bestyrelser
J. nr. BK 82.00 ansvar
Kommunen udpeger i vidt omfang personer til at
repræsentere kommunen i diverse eksterne be
styrelser, råd nævn etc.
Det enkelte bestyrelsesmedlem hæfter principielt
personligt, solidarisk og ubegrænset, hvis man
gennem sine handlinger eller undladelser som
bestyrelsesmedlem pådrager sig et erstatnings
ansvar for formuetab, uanset om bestyrelses
hvervet er ulønnet.
Med virkning fra den 1. januar 2000 tilbyder
Kommunernes gensidige Forsikringsselskab at
udvide kommunens generelle ansvarsforsikring
til også at omfatte det erstatningsansvar, som
kommunens repræsentanter i diverse bestyrelser
og lignende kan pådrage sig. Repræsentanten
skal være udpeget direkte af kommunen til at va
retage hvervet som bestyrelsesmedlem m.v. på
kommunens vegne, og der skal være tale om re
præsentation i bestyrelser, råd, nævn eller lig
nende.
Udvidelse af den generelle ansvarsforsikring vil
indtil videre være uden præmietillæg, idet KgF
vurderer risikoen som begrænset.
Forsikringssummen udgør indtil 5 mio. kr. pr. år,
og sikrede skal selv bære en selvrisiko på 25.000
kr. pr. sag.
Forsikringsbetingelserne er fremlagt i sagen.
Økonom iudvalget anbefaler på møde den 14.
december 1999, at kommunens generelle ansvars
forsikring udvides til også at omfatte det erstat
ningsansvar, som kommunens repræsentanter i
diverse bestyrelser og lignende kan pådrage sig.
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13.
Beredskab - nytårsaften. 1999-2000
J. nr. Beredskab
Til orientering for byrådet
Beredskabschefen har udarbejdet plan for bered
skabet i forbindelse med selve årsskiftet 1999/

2000 .
Beredskabsplanen er udarbejdet for at kunne af
hjælpe de eventuelle problemer, der kan opstå i
forbindelse med periodiske forsyningssvigt i el
forsyning, varmeforsyning, telekommunikation
og vandforsyning.
Der er nedsat en krisestab, som kan indkaldes
nytårsaften, såfremt der opstår ekstraordinære
problemer. Beredskabschefen vurderer, om kri
sestaben skal indkaldes.
Af planen fremgår, at alle institutionsledere/afdelingschefer skal sørge for, at bygninger og ma
teriel bliver efterset den 1/1 2000 om formidda
gen. Der skal foretages en tilbagemelding til ITchefen mellem kl. 11 og 13 den 1/1.
Da kommunen har været meget omhyggelig med
at gennemgå alt teknisk udstyr for år 2000-problemer, forventer hverken beredskabschefen eller
IT-afdelingen, at der vil opstå væsentlige proble
mer i forbindelse med årsskiftet.
Beredskabsplanen forelægges til efterretning.
Økonom iudvalget tager på møde den 14. de
cember 1999 orienteringen til efterretning.

Dag og år
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LUKKET MØDE
i.

Ansættelse af teknisk chef.
J.nr. P-sag

22. december 1999
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