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Dagsorden og referat fra Byrådsmødet den 27. februar 2002.
Afholdt kl. 19.00 i Byrådssalen med følgende punkter:
Punkt 1
Udvalasdaasordener
Dagsordener fra afholdte møder i følgende udvalg er udsendt tidligere:
Miljø- og teknikudvalget - den 30/1
Skole-, social- og sundhedsudvalget - den 28/1
Økonomiudvalget - den 18/2
Byrådet tager på sit møde den 27. februar 2002 ovennævnte til efterretning.

Punkt 2
Målsætning for integrationsarbejdet
J. nr. SSSF 00.10.09
Integrationsgruppen fremsender forslag til målsætning for integrationsarbejdet i
Skibby kommune.
Integrationsarbejdet i kommunen skal resultere i, at borgere med anden etnisk
baggrund kan indgå i samfundet på lige fod med danskere. Det vil sige: kunne deltage
i uddannelse, på arbejdsmarkedet, i erhvervslivet, i det lokalpolitiske liv og i fritids- og
kulturaktiviteter på lige fod med danskere.
Skole-, social- oa sundhedsudvalget anbefaler på sit møde den 28. januar 2002
forslaget.
Hanne Kyvsgaard og Kristian Moberg indtager særstandpunkt, idet de ønsker under
afsnittet "forudsætninger" pind 3 udeladelse af det første "videreudvikling", samt
under "målsætninger for skolebørn" udeladelse af "som 2. sprog".
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 18. februar 2002 skole-, social- og
sundhedsudvalgets indstilling.
Hans Henning Bjørnsen følger det indtagne særstandpunkt i fagudvalget.
Byrådet godkender på sit møde den 27. februar 2002 forslaget, dog ændres ordlyden
i afsnittet "forudsætninger" pind 3 til: "at der udvises forståelse for de etniske
minoriteters kultur. En god integration kan kun ske, hvis man har mulighed for at
bevare og videreudvikle sin identitet".
Hanne Kyvsgaard, Kristian Moberg og Hans Henning Bjørnsen indtager særstandpunkt,
idet de under afsnittet "Målsætninger for skolebørn" ønsker, at ordene "som 2. sprog"
udgår af 3 punkt, som herefter lyder: "Sikre elevernes læring i dansk".

Punkt 3
Midler til afholdelse af efteruddannelseskurser for medarbejdere, som er involverede i
integrationsarbejde
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J. nr. SSSF
Integrationsgruppen fremsender ansøgning om midler til afholdelse af efteruddannelse.
Der er opstillet en beregning på udgiften, som andrager kr. 92.750,- for 50
medarbejdere.
Der er ansøgt om midler fra Voksenuddannelsesstøtte efter Lov om åben uddannelse,
som er fratrukket prisen.
Udgiften til første del af kurset andrager kr. 39.500,-. 2. del koster kr. 53.250,-.
Skole-, social- og sundhedsudvalget anbefaler på sit møde den
28. januar 2002 ansøgningen, og at der søges en tillægsbevilling på kr. 39.500,- af
kassebeholdningen til 1. del, samt at 2. del indarbejdes i budget for 2003.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 18. februar 2002 skole-, social- og
sundhedsudvalgets indstilling.
Byrådet godkender på sit møde den 27. februar 2002 skole-, social- og
sundhedsudvalgets indstilling.

Punkt 4
Skibby Skovbørnehave, aftale m.v.
J.nr. SSSF/ØKF16.04.02
På møde den 28. januar 02 godkendte byrådet en indstilling fra økonomiudvalget om
bemyndigelse til kommunaldirektør og økonomichef til at forhandle en økonomisk
rekonstruktion på plads og indgå aftale med Skovbørnehavens bestyrelse.
Sagen skulle herefter forelægges til efterretning og med ansøgning om tillægsbevilling
på økonomiudvalgets og byrådets ordinære møder i februar måned.
Tidligere udsendte bilag:
Indstillingsbilag (intern notits) af 8. februar 2002.
Referat af møde på rådhuset den 7. februar 2002.
Referat af møde i banken den 24. januar 2002.
Supplementsaftale til driftsaftale.
Økonomiudvalget indstiller på møde den 18. februar 2002
at
at
at

aftalen mellem kommunen og Skovbørnehavens bestyrelse tages til efterretning
der gives en tillægsbevilling på kr. 650.000 til dækning af et 20-årigt indexeret lån
og udgifter til miljøsag til Skovbørnehaven
sagen forelægges økonomiudvalget i januar 2004 med henblik på en revurdering
af afdragenes størrelse.

Byrådet godkender på sit møde den 27. februar 2002 økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 5
Kræftplan for Frederiksborg amt
J. nr. SSSF 16.00.01
Frederiksborg amt fremsender forslag til kræftplan for amtet til høring. Planen har
været sendt til udtalelse i sundhedsafdelingen, som har følgende kommentarer til
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forslaget:
Planen fremstår samlet med mange relevante og gode anbefalinger for fremtidig
kræftbehandling. Den lægger op til et øget samarbejde mellem primær- og sekundær
sektorerne, hvilket hilses velkommen.
Det palliative team bør, for at kunne tilbyde den bedste hjælp og støtte til den
kræftsyge borger, udvides med læger, psykologer, socialrådgivere og fysioterapeuter.
Det vil være hensigtsmæssigt, at det palliative team kan kontaktes i det fulde døgn af
hensyn til f.eks. akut opstået problemer.
Sundhedsafdelingen har en anden oplevelse af antallet af terminale borgere, der
vælger at dø på henholdsvis sygehus, hospice og hjemme. Det skal fortsat være muligt
for den enkelte døende at vælge frit, hvor de ønsker at afslutte livet.
Der bør tilsvarende etableres kræftrådgivning i Frederikssund, som der er i Hillerød og
Helsingør.
Skole-, social- og sundhedsudvalget anbefaler på sit møde den
28. januar 2002 forslaget med sundhedsafdelingens bemærkninger.
Byrådet godkender på sit møde den 27. februar 2002 skole-, social- og
sundhedsudvalgets indstilling.

Punkt 6
Frederiksborg amt fremsender forslag til fødeplan for amtet 2002-2005
J. nr. SSSF 16.00
Til orientering for byrådet
Frederiksborg amt fremsender forslag til fødeplan for år 2002 - 2005. Planen har
været sendt til udtalelse hos kommunens sundhedsplejersker, som har følgende
kommentarer til planen med baggrund i, at kommunen er en af de ydre kommuner i
amtet:
Da cirka halvdelen af de fødende vælger at føde i Holbæk eller Roskilde
-

kan det være svært for kommunens sundhedsplejersker at få overblik over
hvor mange gravide/fødsler, der er i vente.
kan det være svært at få overblik over, hvem der tilbydes fødselsforberedelse.
kan det være svært at få overblik over, hvem der har brug for tidlig indsats.
kan det være svært af få samordnet jordemoderens og sundhedsplejerskernes
indsats.

Hvordan sikres, at man i primærkommunens social-forvaltning/sundhedspleje får
kendskab til alle gravide?
Hvordan sikres at alle gravide/familier får et tilbud, som er i overensstemmelse med
deres livssituation og dermed behov?
Skole-, social- og sundhedsudvalget anbefaler på møde den 28. januar 2002
forslaget med sundhedsplejerskernes bemærkninger.
Borgmesteren har, jf. styrelseslovens § 31 stk. 1, på vegne af byrådet godkendt
Skole-, social- og sundhedsudvalgets indstilling af 28. januar 2002.
Byrådet tager på sit møde den 27. februar 2002 borgmesterens beslutning til
efterretning.

Punkt 7
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Evaluering af to selvfinansierende stillinger på henholdsvis kommuneshopper- og
skatteområdet, begge lokaliseret i
økonomisk forvaltning
J.nr. 81.00.00.A00/ØKF
Byrådet gav i 1999 ved budgetvedtagelsen af år 2000 budgettet bevilling til ansættelse
af en kommuneshoppermedarbejder og en skatterevisor under forudsætning af, at
begge stillinger skulle være selvfinansierende og evalueres efter to år, hvilket vil sige
primo 2002. Økonomiudvalget besluttede efter budgetvedtagelsen, på sit møde den
14. december 1999, at stillingerne skal evalueres efter nærmere fastlagte
retningslinjer, hvor det væsentligste kriterie dog er den indtjeningsmæssige opgørelse.
Forvaltningen har udarbejdet et notat, som tager udgangspunkt i
evalueringskriterierne fra december 1999. Den overordnede konklusion er, at begge
stillinger har opfyldt de oprindelige målsætninger, både hvad angår den
indtjeningsmæssige opgørelse og de øvrige kriterier, gående på det faglige miljø,
forbedret borgerbetjening og øget intern service.
Det er den samlede vurdering i forvaltningen, at der fortsat er stort potentiale i at
fastholde begge stillinger i sin nuværende form, og det forventes ikke, at indtjeningen
vil blive mindre i de kommende år.
Kommunaldirektøren indstiller, at stillingerne fortsættes som selvfinansierende i
yderligere to år, idet de evalueres primo 2004.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 18. februar 2002 kommunaldirektørens
indstilling.
Byrådet godkender på sit møde den 27. februar 2002 økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 8
Valgte medlemmer til folkeoplysningsudvalget
J.nr. BK 84.00
Til orientering for byrådet
Der blev den 24. januar 2002 afholdt valg af medlemmer til folke-oplysningsudvalget
for perioden 1. januar 2002 til 31. december 2005.
Fra pensionist- handicapområdet blev valgt:
Andreas Stork, Pensionistforening
Fra aftenskoleområdet blev valgt:
Mikkel Østergaard, Musikaftenskolen
Birthe Boye Hansen, Skibby aftenskole
Fra foreningsområdet blev valgt:
Ebbe Nielsen, Ferslev 57. Kreds
Søren Højlyng, Skibby Tennis- og Badm.klub
Peter Rasmussen, Spejdergruppen Skibby
Trop og Flok
Jan Bay Jørgensen, Skibby idrætsklub
Fra byrådet er udpeget Jens Brogaard Jensen og Jens Timm Jensen, ligesom Karsten
Lolck er udpeget til at deltage som tilforordnede fra kulturområdet.
På møde den 7. februar valgte udvalget Jens Brogaard Jensen som formand og Ebbe
Nielsen som næstformand.
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Byrådet taaer på sit møde den 27. februar 2002 orienteringen til efterretning.

