Det forventes, at der skal stå 50-100 bi
ler på området, fortrinsvis på m a t r . n r .e .
53 c og 13 i . Der er allerede etableret en
værkstedsbygning på ca. 63 m2 på matr. nr.
58 c . Der skal endvidere etableres parke
ringsplads for 8-10 biler foran ejendom
men .

■

Hit sådant anlæg kræver godkendelse i hen
hold til miljøloven, k a p . 5, og anlægget
skal godkendes i Hovedstadsrådet.
Anlægget kræver endvidere en zonetilladel
se i henhold til by- og landzoneloven.
Indstillingsbilag vedlagt.
Teknisk udvalg vedtog på sit møde den 2.
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Løst inventar til dagcentret

//

^

Dagcentret anmoder om bevilling af brutto
k r . 77.000 til anskaffelse af løst inven
tar til køkken og dagligstue, som er un
eg?

der indretning.

M,

Forvaltningen kan anbefale, at anmodnin

7 /• ffb

,
p ø
UJusU l &4Å4

1
fA

gen imødekommes f men kan ikke anvise fi
d-C

nansiel dækning inden for det godkendte

d d t dé-ct.

ZSA

budget 1985, hovedkonto 05.
Socialudvalget fremsender til økonomiud

ido/

dl

&M4UA

valget med anbefaling.
Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.

M/fa/tA- t
/tiAMsQ llAs ■

Finansieringsform undersøges før byråds
mødet .

b .

p k t .

6

Vikarkonto hjemmeplejen
Hjemmeplejeleder Grethe Marup ansøger
i skrivelse af 14. maj 1985 om oprettelse
af vikarkonto til dækning af afløsning
for ledende hjemmesygeplejerske og til
synsførende og med finansiel dækning af
kontoen således:
konto 502 00 040 04

+ 25.000 k r .

konto 502 00 030 08

-r 25.000 k r .

Forvaltningen kan anbefale, at det ansøg
te fremsendes med anbefaling, men finder
iøvrigt, at sagen bør behandles med hen
syntagen også til den påtænkte behandling
af et tilsvarende budgetønske for 1986.
Socialudvalget fremsender med anbefaling
for så vidt angår 1985.
Økonomiudvalget fremsender til byrådet med
anbefaling.

A i A / U vl J A

&/2hZ/Is /d&A4l ’d t
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Plejehjemmet "Nordhøj"
Piejehjemmet ansøger i skrivelse af 23/4
1985 om en bevilling på kr. 7.000 brutto,
svarende til merudgift ved ændring af
køkkenlederassistentstilling til økonoma
assistentstilling med virkning fra 1.
juni 1985.
Forvaltningen anbefaler, at såfremt mer
udgiften kan anbefales, må institutionen

føsC/isx;C?(s£si

T
4

0

udgiften for 1986 må indarbejdes i bud
getoplægget .
Socialudvalget kan ikke anbefale forsla-get.

Claus Enevoldsen indtager særstandpunkt.
Økonomiudvalget vedtog at afvente budget
forhandlingerne .
Mogens Bo Hansen indtager særstandpunkt,
og ønsker sagen forelagt byrådet.

d. pkt. 8
Svømning for specialklasser
Kulturelt udvalg vedtog på møde den 28/3
;1985 at indføre svømning for specialklas
s e r fra april 1985, såfremt udgiften kun
ne holdes indenfor budgettet.
Ledende skoleinspektør foreslår, at ud
giften på ca. k r . 4.500 afholdes ved en
;
■budgetomplacering fra skolebio konto 3 02
05 005 05, idet der ikke er etableret
skolebio i indeværende forårssæson.
Kulturelt udvalg fremsender med anbefa
ling .
Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.

*

/O'lCi
/

''P0O-&/Ca ^4

anvise finansiel dækning indenfor rammer
ne af det godkendte budget 1985, medens

Oo-O -{/UVC

'■-CMaaA

i .-OX-trz

'
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Timetallet for faget hj emkundskab
Ledende skoleinspektør fremsender ansøg
ning om genoptagelse af sagen om forøgel
se af timetallet til 3 timer til faget
hj emkundskab, således at ordningen vil
omfatte alle klassetrin, hvorpå faget
forekommer.
Byrådet godkendte på sit møde den 17/4
1985 en ansøgning fra hjemkundskabslærer
ne og lærerrådet ved Skuldelev skole om
at få tildelt 3 lektioner til undervis
ning i hj emkundskab på 6. klassetrin.
Ansøgningen havde været til udtalelse
i Marbækskolens nævn og lærerråd samt

•

1 fælleslærerrådet med henblik på at ord
ningen skulle gælde alle klassetrin.
Kulturelt udvalg anbefaler, at ordningen
indføres fra 1/8 1986.
Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.

f. pkt. 10
Sommerferieaktiviteter 1985
Fritidsnævnet har udarbejdet forslag til
sommerferieaktiviteter for 1985.
Udgiften vil beløbe sig til ca. k r .
15.000.
Deltagerbetaling for biograf k r . 5,-,
faxetur k r . 25,- og RoskiIdetur k r . 15,-.
Kulturelt udvalg fremsender med anbefa
ling.
Der søges en tillægsbevilling på k r .
15.000, som finansieres over konto 327
02 010 07 kr. 7.000 og konto 326 02 035
08 kr. 8.000.
Økonomiudvalget fremsender til byrådet
ifted anbefaling.

'

byrådssalen.
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g . p k t . 11

;Tyverisikring i blok 7 på Marbækskolen
Kulturelt udvalg besluttede den 13/12-84,
jat tyverisikring i blok 7 ønskedes etab
l e r e t , og at teknisk forvaltning skulle
fudarbejde forskellige forslag til sikring
faf administration og mediatek,
jTeknisk forvaltning har efterfølgende
(udover det indkomne tilbud på tyverisikfring på radiobasis)

indhentet 3 tilbud

på tyverisikring af inspektørkontor, sek
retærkontor, viceinspektørkontor, media
tek og EDB-lokale.
Kulturelt udvalg anbefaler tilbud 4)
på intern notits, af 17. maj 1985.
Der søges en tillægsbevilling på k r .
34.000,

som finansieres over kassebehold

ningen konto 801 00 004 09.
Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.

h. p k t , 13
Klasse- og holddannelse m.v. for 1985/86
på Marbækskolen
Marbækskolens forslag af 14/3 1985 til
klasse- og holddannelse m.v. blev af kul
turelt udvalg tilbagesendt til udtalelse
i lærerråd og skolenævn for så vidt angår

vtrds/uA^lld /É<AJs<éc{AjJ//
■'V'd o

f

sC^tøC -

holddannelse på 9. klassetrin i engelsk
og tysk.
Skolekommissionen: Efter afstemning
5 for
5 imod
1 fraværende
/h Cj Zu
faldt forslag om at fastholde kommissio
nens tidligere indstilling, om at engelsk

fortsættes ....
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tilføjelse til h. p k t . 13

Kulturelt udvalg og økonomiudvalget gen
behandlede sagen på ekstraordinære møder
den 19. juni 1985.
Kulturelt udvalg indstiller, at 9 d's ele
ver indsluses på eksisterende grund- og
udvidet hold.
Bent Vestergaard indtager særstandpunkt,
idet han tilslutter sig skolekommissio
nens indstilling af 18/3 1985.
Mogens Bo Hansen indtager særstandpunkt.
Økonomiudvalget indstiller, at 9 d's eleiver i engelsk og tysk indsluses på eksi
sterende grund- og udvidet hold.
Bent Vestergaard og Mogens Bo Hansen fast
holder deres særstandpunkter.

* Økonomiudvalget fortsat
h. pkt. 13 fortsat
og tysk udvidet i 9. klasse deles i 9
c og d.

Kulturelt udvalg fremsender til byrådets
afgørelse.
Økonomiudvalget fremsender til. byrådets
afgørelse.
{Se tilføjelse på side 3.232A)
i. pkt. 14
Fysioterapeut til Skuldelev skole
Skolelæge Gunilla Josefsson fremsender
{ansøgning om, at der bevilges 20 timer
fpr. skoleår til en fysioterapeut tilknytr
tet skolen.
Timerne skulle fordeles på følgende måde:
fUndervisning og vej ledning i siddesti111ng og kropsbevidsthed i klasserne 12
timer.

■

Vejledning i siddestilling, kontrol af
stole/borahøjde i samtlige klasser 6 ti
mer .
Lærerråd og skolenævn på Skuldelev skole
samt Ole Kjerulff fremsender med anbefa
ling .
Ledende skoleinspektør fremsender med
anbefaling ansøgning fra skolelægen, om
fysioterapeutisk bistand til Skuldelev
skole.
Såfremt denne gives som konsulentbistand
af fysioterapeut vil udgiften ved det
foreslåede timetal andrage k r . 4.400 år
ligt ved nuværende overenskomstmæssige
takst, der er knapt kr. 220 i timen.
På Marbækskolen har skolesundhedsplejer
sken ligesom på Skuldelev skole tidlige-

fortsættes
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i. p k t . 14 fortsat

re ydet bistand og ve j ledning'm .v . af
skolemøbler i klasseværelserne. Desuden
har kommunens ergoterapeut Helle Dreier
en overgang været inde i billedet.
Det er hævet over enhver tvivl, at in
teressen og behovet for rådgivning på
dette område er mindst lige så stor på
de 2 andre skoler i kommunen.
Anslået timeforbrug efter Skuldelevforslaget vil være 75 svarende til en årlig
udgift på tilsammen kr. 16.000 ved konsu
lentordning .
Efter telefonisk samråd vedr. denne sag
med skolelæge Gunilla Josefsson foreslår
vi imidlertid,

at der afsættes et antal

timer til supervision af kommunens lærere
(e v t . kun idrætslærerne og/eller klasse
lærerne ) . Rådgivningen og vej ledning vil
da blive givet i kursusform, således at
lærerne bagefter kan forestå den generel
le og almindelige vej ledning af eleverne,
og kun svære og alvorlige tilfælde nød
vendigvis henvises til skolelæge/sundheds
plejerske eller efter særbevilling til fy
sioterapeutisk behandling.
Udgiften til f. e k s . et 6 timers kursus
kan afholdes af kontoen for korte kurser
og holdes indenfor budget.
Skolekommissionen fremsender Skuldelev
skoles forslag med anbefaling. Ligeledes
anbefales timer til fysioterapeut på Fer
slev skole og Marbækskolen.
Kulturelt udvalg indstiller, at forslaget
forsøges indarbejdet i 1986-budgettet.
Mogens Bo Hansen indtager særstandpunkt,
idet forslaget ønskes startet fra 1985/86.
Sagen ønskes i byrådssalen.
fortsættes
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Økonomiudvalget fremsender kulturelt ud
_A'C

valgs indstilling til byrådet med anbefa
ling .
Mogens Bo Hansen fastholder sit særstand
punkt .

j . p k t . 16

Normeringsplan 1985/86
Ledende skoleinspektør fremsender forslag
til normeringsplan for skoleåret 19 85/8 6.. ~
Skolekommissionen fremsender med anbefaling.

_

.

Kulturelt udvalg fremsender med anbefa
ling.

~

Carsten Hogstad fremsender skrivelse ved-

_

rørende den sidste timelærerstilling.
Økonomiudvalget fremsender til byrådets
afgørelse.

■

Kulturelt udvalg og økonomiudvalget har

_

genbehandlet sagen den 19. juni og fremsen-'
der begge normeringsplanen med anbefaling.

k. pkt. 17

*

Forslag til rammebudgettering

"

(Skolekommissionen fremsender skrivelse af
(15/5 1985 , hvori kommissionen under ind
tryk af de seneste års erfaringer med be
handling af skolevæsenets budgetoplæg med
hilhørende bemærkninger, beder byrådet
(behandle følgende forslag på førstkommen
de m ø d e :
At kommunens

{herunder skolevæsenets) bud
fortsættes
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get fremover tildeles som en ramme med
højeste grad af selvforvaltning af de
givne midler hos de kompetente forsamlin
ger .

Skolekommissionen er gerne behjælpelig
med et oplæg og imødeser byrådets positi
ve svar på ønsket om fremtidig rammebud
gettering .
Kulturelt udvalg anbefaler, at der nedsæt
tes en arbej dsgruppe.
Økonomiudvalget indstiller til byrådet,
at der nedsættes en arbej dsgruppe bestå
ende a f :
1 repræsentant fra hvert af de 3 skole
nævn, hvert af de 3 lærerråd, fra fælles
lærerrådet , fra ungdomsskolen, fra skole
biblioteket, fra skolekommissionen,

ri/. ? £

Å d fø s

^

aÅ

ZO

Å aaa . .OlA^AJh

fra

kulturelt udvalg, fra økonomiudvalget samt
£

kommunaldirektøren, kommunebogholderen,

ICrurd

ledende skoleinspektør og tillidsrepræsen
tanten i kommunen fra Danmarks Lærerfor

r
■rl-fi'éi/M

ening .■

/

Første møde afholdes i august måned.

7
1. p k t . 2 0

C +¥

d + !/ s

m.

Ansættelse af miljøtekniker

/C/AAyQ^t

Cu-

£rtJ

Byrådet vedtog på sit møde den 22. maj
1985 at tilbagesende sagen vedr. ansæt

V
(WzJ

f/tidj. /facMccu

éU+tÅ lcø

telse af miljøtekniker pr. 1/8 1985 til
fornyet behandling i økonomiudvalget.

c/
rfA/A AMMOO i O / i

Økonomiudvalget fremsender ansættelse af
miljøtekniker pr. 1/8 1985 til byrådet med

0

anbefaling.
Udgiften kan finansieres via konto 607 00
166 03 (kommuneplanen).

i.,. .
J&U, /tfj'Ar

■ Ø k o n o m i u d v a l g e t fortsat
m. pkt.

21

Forureningsforsikring
Borgmesteren ønsker spørgsmålet om "For
sikring for udgifter i forbindelse med
; forureningsuheld” drøftet endnu en gang.
Økonomiudvalget sendte den 14. maj 1985
sagen til fornyet drøftelse i teknisk
udvalg.
Som det vil erindres dækker forsikringen
pludseligt opståede eller pludseligt kon
staterede forureninger på landj orden.
Forsikringsbeløb pr. skade max. kr. 5
miil.,dog max. k r . 10 miil. pr. år. Præ
mien beregnes som 0,1 o/oo af kommunens
:udbetalte lønsum, i 1985 ydes der rabat
;på 20%. Skibby kommunes lønsum i 1985
er k r . 64.950.000 og præmien for perioden
1/7-31/12 vil således blive 0,5 x 0,8
x 0,0001 x 64.950.000 - k r . 2.598,00.
;Beløbet er ikke budgetteret.
\Teknisk forvaltning indstiller under hen
syntagen til de meget store økonomiske
konsekvenser et forureningsuheld kan me d 
føre, at forsikringen tegnes.
Teknisk udvalg ønsker ikke forsikringen
tegnet.
Børge Sørensen ønsker forsikringen fra
1986 .
Mogens Bo Hansen ønsker forsikringen teg
net og begærer sagen til byrådet.
Økonomiudvalget indstiller til byrådet,
at forsikring tegnes pr. 1/7 1985.
Bent Vestergård og Lise Lotte Due indta
ger særstandpunkt.

Ø k o n o m i u d v a l g e t fortsat
n. p k t . 23

Kloakering, Skuldelev strand m.v.
Medlem af teknisk udvalg, Mogens Bo Han
sen, anmoder med henvisning til åbent
brev fra avis, om

at kloakering af Skul

delev strand indstilles, indtil miljøkon
sekvenser af kloakeringen,

som omtales

i det åbne brev, er belyst.
Kopi af henvendelsen samt det åbne brev
vedlægges.
Teknisk udvalg indstiller til byrådet,
at kloakering af Skuldelev strand ind
stilles indtil miljøkonsekvenser af klo
akeringen er belyst.
C og V ønsker at afvente Hovedstadsrådets
behandling af kommunens spildevandsplan.
Projektet kan fysisk ikke igangsættes,
før dette resultat foreligger.
Børge Sørensen indtager særstandpunkt,
idet han ønsker byrådsbeslutning af 17/4
1985 overholdt.
Økonomiudvalget fremsender teknisk udvalgs
indstilling til byrådet med anbefaling.
Erik Hansen og Jørgen Slotsgaard indtager
særstandpunkt.
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o . p k t . 28
Skuldelev grusgrav
Eovedstadsrådet har i skrivelse af 29.
maj 1985 meddelt, at retten til fortsat
grusgravning kun er gældende indtil 1.
juli 1988.
Såfremt byrådet ønsker fortsat grusgrav
ning efter 1. juli 1988, skal ansøgning
herom fremsendes senest 1. juli 1985.
Økonomiudvalget fremsender til byrådet.
Sagen behandles i teknisk udvalg før by
rådsmødet .

p. pkt. 35
Personalenormering ved idrætshallerne samt
pedelnormering
I forbindelse med revurdering af persona
lenormeringen ved idrætshallerne sarat pe
del normer ingen ved Marbækskolen og Ferslev
skole indstilles det, at der opslåes en
stilling som heltidspedel på Ferslev sko
le .
Notat af 23/1 1985 med påtegning af 4/6
1985 vedlægges.
Økonomiudvalget fremsender indstillingen
til byrådet med anbefaling.
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Godkendelse af regnskab 1984
Bogholderiet fremsender regnskab med til
hørende obligatoriske oversigter, bilag og
bemærkninger for regnskabsåret.1984.
Regnskabet er udarbejdet i henhold til de

ZL

af Indenrigsministeriet givne retningsli
nier .
Regnskabet balancerer med k r . 159.527.139
mod oprindelig budgetteret kr. 157.590.000
Kommunens likvide aktiver blev i årets løb
forøget med k r . 1.962.333 og udgjorde pr.
31. december 1984 k r . 7.121.810 .
:Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling af godkendelse.

8. Huslej enævn
Byrådet udpegede på sit møde den 17. april
1985 2 medlemmer til huslejenævnet.
Samtidig skulle udpeges 2 suppleanter til

fyW / ,

nævnet.

2

■På byrådsmødet den 22. maj 1985 blev den
ene suppleant udpeget.
Navn på den anden suppleant forventes at
foreligge til dette møde.

Kompetence til økonomiudvalget
Ifølge mødeplanen afholdes der ikke byråds
møde i juli måned.
Kompetence til økonomiudvalget til i juli
maned at træffe nødvendige og presserende
beslutninger, dog under forudsætning af
enighed i udvalget.
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• Ferslev skole, klasselokale på 1, sal
(3. etape)
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4. Forlænget orlov
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11. Souschefstillingen i socialforvaltningen

12. Meddelelser
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1. Udvidelse af Ferslev skole
:

'

Stillingtagen til udvidelse af undervis
ningsarealet på Ferslev skole enten ved
ombygning af uudnyttet loftsrum (58 m2 )

.

eller ved opstilling af mobilpavillon.
Kulturelt udvalg ønsker sagen tilbage
sendt til teknisk forvaltning med henblik
på undersøgelse om placering,

/ i

vi/WU-i

uk/t
L Jct

lokalplan

og langtidsleje ved opstilling af en m o 
bilpavillon .
Mogens Bo Hansen indtager særstandpunkt.
Sagen ønskes i byrådssalen.
Økonomiudvalget fremsender til byrådets
afgørelse.

2. Kulturelt udvalg
Udskrift af udvalgets møde den 19. juni
1985 fremsendes i fotokopi til byrådets
efterretning.

itt

/UasO (m c

,

