Dag og år
21. august 1996

SKIBBY KOMMUNE
BYRÅDSMØDE
Dagsorden til byrådets møde onsdag den 21.
august 1996 kl. 19.00 i byrådssalen.

Medlemmer:
Kim Rockhill
Hans Jørgen Mortensen
Anni Skov
Preben Lansø
Bendt Bacb Sørensen
Annie Hansen
’
Anders Clausager
Knud 0. Andreasen
Hans Henning Bjørnsen
Holger Andersen
Jens Brogaard Jensen
Steen Bertbelsen
Bent Vestergaard Jensen
Fra administrationen:
Lisbeth Lemmich
Ingrid Hansen

Bemærkninger:
Der er kun en enkelt sag til efterretning på byrå
dets lukkede møde.
Mødet afholdes derfor efter det åbne møde.

Der er formandsmøde kl. 1830
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i.
Udvalgsdagsordener
Dagsordener fra afholdte møder i følgende udvalg
er udsendt tidligere:
Miljø- og teknikudvalget - den 26/6
Skole-, social- og sundhedsudvalget - den 25/6
Beredskabskommissionen - den 27/6
Økonomiudvalget - den 13/8

Desuden er fremlagt:
Udskrift af møde den 24. juni i Kommuneforenin
gen i Frederiksborg amt.
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2.
Årlig afregning vedrørende indkomstskatter samt
regulering af tilskud og udligning i 1996
J.nr. ØKF 00.01ø35
Skatteafregning pr. 1. maj 1996 vedrørende skat
teåret 1994 samt årene 1975 - 1993 udviser føl
gende afregningsbeløb:
Vedrørende skatteåret 1994 skal
kommunen modtage:
kr. -8.707.244,54
For årene 1975 til 1993 skal
kommunen tilbagebetale
863.137.32
kr.
kr. -7.844.107,22
I alt at modtage
I budget 1996 er der forventet
kr. -6.791.000,00
en indtægt på:
Netto er der således en merkr. -1.053.107,22
indtægt på:
Det budgetterede udskrivningsgrundlag for 1994
udgjorde for kommuneskattens vedkommende:
kr. 467,0 miil.
Det faktiske blev
kr. 505,9 mill.
Opgørelse over slutafregning for de enkelte år
ligger i sagen.
Der fremsendes samtidig oversigt over midtvejs
regulering af tilskud og udligning i 1996.
Dette giver i forhold til budget 1996 en mindre
udgift på netto kr. 50.000.
Der søges om netto tillægsbevilling på kr.
1.103.100, som tillægges kassebeholdningen.
Oversigt vedlægges.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 13.
august 1996 nettotillægsbevillingen.
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3.
Anlægsbevilling vedr. salg af ejendom
J.nr. ØKF
Det er besluttet, at der først søges om anlægs
bevilling ved salg af ejendomme, når endeligt
anlægsregnskab kan opstilles.
Der foreligger nu endeligt regnskab for salg af
Kærstrædet 7 samt grund til Skuldelev Energi
selskab (matr. 10A, Skuldelev)
Matr, nr. 50 Veilebv bv. Ferslev
Udgifter: 6.545 kr. Indtægter: 58.000 kr.
Matr, nr. 10 a. Skuldelev
Udgifter: 6.500 kr. Indtægter: 100.000 kr.
Økonomisk forvaltning anmoder om godkendelse
åf anlægsregnskabet, samtidig med at der søges
om anlægsbevilling til nævnte ejendomme.
Skema vedr. anlægsregnskaber vedlægges.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 13.
august 1996 anlægsregnskab samt anlægsbevil
ling.
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i.
Revisionsberetningerne nr. 95. 96. 97 og 98
J. nr. BK 00.01 KOI
Kommunernes Revisionsafdeling fremsender:
1)
Revisionsberetning nr, 95 - revision af de sociale
regnskaber for regnskabsåret 1995 - områder
uden statsrefusion.
Administrationen bemærkninger samt beretnin
gen vedlægges.
2)

.

Revisionsberetning nr. 96 - revision af de sociale
regnskaber for regnskabsåret 1995 - områder
med statsrefusion.
Administrationen bemærkninger samt beretnin
gen vedlægges.
3)
.
Revisionsberetning nr, 97 - revision af boligstøt
teregnskaberne for året 1995.
Administrationen bemærkninger samt beretnin- ,
gen vedlægges.
4)
Revisionsberetning nr. 98 - revision af årsregn
skabet for 1995 - afsluttende beretning.
Beretningen vedlægges.
Økonom iudvalget anbefaler på møde den 13.
august 1996 revisionsberetningerne.
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i-5.
Kloakering af Manderup
J.nr. 06.01.03 022/JEH
J forbindelse med kloakering af Manderup blev
;der afholdt offentlig licitation den 12. juni 1996.
Yed licitationen indkom 7 tilbud, som anført i .
vedlagte indstillingsskrivelse, dateret 1996-06
17, fra Rambøll. Det fremgår af nævnte skrivelse,
iat Rambøll anbefaler arbejdet overdraget til den
lavestbydende.
;Kloakering af Manderup kan overslagsmæssigt
opgøres til kr. 1.400.000,00, excl. moms. Byrådet
har på møde den 20. september 1995 meddelt en
samlet anlægsbevilling på kr. 1.150.000,00, excl
moms. Der ses således at være behov for en til
lægsbevilling på kr. 250,000,00, excl moms, for
■gennemførelse af anlægsarbejdet. I dispositions
forslag af 5. oktober 1995 er anlægsudgifterne
bverslagsmæssigt kalkuleret til kr. 1.000.000,00 i
prisniveau oktober kvartal 1995. De ved licitatio
nen afgivne priser har været ca. 20% højere end
forudsat i dispositionsforslag. Hertil kommer at
forvaltningen har fundet det nødvendigt at udføre
afvanding og omprofilering af Manderupvej i for
bindelse med udførelse af spildevandskloakerin;gen.
;Med henvisning til Intern Instruks for godkendel
se af licitationsresultater gælder følgende:
■For såvel forvaltningen som det stående udvalgs
vedkommende kan licitationsresultater kun god
kendes under følgende forudsætninger:
i.at byrådet har givet bevilling
at arbejdet kan fuldføres, incl. følgearbejder,
indenfor den givne bevilling
at det billigste konditionsmæssige tilbud an
;
tages
at udvalgsbeslutningen skal være ensstemmig.
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5. Fortsat
M iljø- og teknikudvalget anbefaler på møde
den 26. juni 1996, at arbejdet overdrages til la
vestbydende, samt at der meddeles tillægsbevil
ling og frigivelse heraf på kr. 250.000,00, excl.
moms, således at den samlede anlægsbevilling
andrager kr. 1.400.00,00 excl. moms.
Økonom iudvalget anbefaler på møde den 13.
august 1996 miljø- og teknikudvalgets indstilling.

:
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6.
Endelig vedtagelse af spildevandsplan 1994-1998
Tillæg 1 1996 vedrørende sommerhusområde
Sønderby
J.nr. TF 06.00.05 P15/JEH
Skibby kommunes planforslag til spildevandsplan
1994-1998 Tillæg 1 1996 vedrørende sommerhus
område Sønderby har været til offentlig høring i
perioden 30. april til 25. juni 1996.
Indstillingsbilag vedlagt.
Miliø- og teknikudvalget anbefaler på møde
den 26. juni 1996, at planforslag, spildevandsplan
1994-1998 Tillæg 1 1996 vedrørende sommerhus
område Sønderby vedtages endeligt.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 13.
august 1996 miljø- og teknikudvalgets indstilling.
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7.
Udstykning af Dådvrvei og fællesarealer i Hiortehaven
J.nr. 01.04/RS
Grundejerforeningen Hjortehaven har gennem
advokat henvendt sig til kommunen angående
tilskødningen af fællesarealerne.
I henhold konkurssagen er grundejerforeningen
berettiget til at tage skøde på fri-, fælles- og veja
realer uden vederlag mod selv at betale skødeom
kostningerne.
Grundejerforeningens henvendelse skyldes, at
den ikke ønsker at tage skøde på Dådyrvej og de
fællesarealer, der ligger syd for denne.
Den nuværende ejer har mundtligt tilkendegivet,
at hun er villig til at afgive arealerne, og at
kommunen gerne må overtage arealerne syd for
Dådyrvej som fællesarealer for den kommende
bebyggelse dér.
Hvis byrådet ønsker at overtage Dådyrvej og op
tage den som offentlig vej, bør arealerne til cykel
stien på Marbækvej overtages i samme forbindel
se.
M iljø- og teknikudvalget anbefaler på møde
den 26. juni 1996:
1. at overtage og optage Dådyrvej og cykelstien
langs Marbækvej som offentlig vej.
2. at overtage de syd for Dådyrvej beliggende
fællesarealer som arealer, der kun må benyt
tes som fællesarealer for en fremtidig bebyg
gelse.
3. at skødeudgifterne som hovedprincip afholdes
af grundejerforeningen. Borgmesteren bemyn
diges til at afslutte forhandlinger om mindre
afvigelser fra dette princip.
Økonom iudvalget anbefaler på møde den 13.
august 1996 miljø- og teknikudvalgets indstilling.
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8.
Ungdomsforsøgsputien i Skuldelev
J. nr. SSSF 16.04.06
Byrådet vedtog i 1995 at oprette et ungdomsfor
søg i Skuldelev for en begrænset periode frem til
31. december 1996.
Forsøget skal endeligt revurderes inden udløbet
af perioden.
Midlerne til forsøget kom fra den nedlagte ung
domsklub i Værestedet.
I forbindelse med budget 1997 er der ikke afsat
midler til ungdomsforsøget og ej heller til ung
domsklubvirksomheden i Skuldelev.
Forvaltningen anmoder om, at det allerede nu
drøftes, hvorvidt der skal udføres arbejde med
ungdommen i Skuldelev, således at der afsættes
kr. 64.400 i budgettet 1997 til dette arbejde.
Skole-, social- og sundhedsudvalget anbefaler
på sit møde den 25. juni 1996, at beløbet indgår
som en teknisk ændring i budgettet for 1997.
Økonom iudvalget anbefaler på møde den 13.
august 1996 skole-, social- og sundhedsudvalgets
indstilling.
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9.
Pasningstilbud
J. nr. SSSF 16.04
Økonomiudvalget anbefalede på sit møde den 11.
juni 1996 at bevilge driftsudgifter til Skibbyssen
til 130 børn i stedet for 120 for perioden 1/831/12-96 under forudsætning af, at der er for
handlet med institutionen.
På baggrund af ovennævnte anbefaling, fremsen
der forvaltningen notat af 18. juni 1996.
Skole-, social- og sundhedsudvalget anbefaler
på sit møde den 25. juni 1996, at der oprettes en
følgeordning på Tumlebo. Normeringen på Skib
byssen fastholdes på 120 børn på grund af ledige
pædagogstillinger.
Venstre fremsatte forslag om, at 4. klasse går i
fritidsklub med mulighed for dispensation, hvis
der er plads.
Økonomiudvalget anbefaler på møde den 13.
august 1996 skole-, social- og sundhedsudvalgets
indstilling.
Knud 0. Andreasen fastholder Venstres sær
standpunkt i skole-, social- og sundhedsudvalget.
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10.
Nv registerforskrift for blanketudfvldningssvstem
BUS-registeret.
J.nr. EDB 85.10
Økonomisk forvaltning, EDB-afdelingen frem
sender i medfør af lov om offentlige myndighe
dersregistre, lov.bekendtg. nr. 654 af 20. septem
ber 1991, registerforskrifter for Blanketudfyld
ningssystemet BUS-registeret.
Registertilsynet har i skrivelse af 24. maj 1996
udtalt, at man ikke har indvendinger imod regi
sterets oprettelse og det foreliggende udkast til
forskrifter.
Administrationen indstiller forskrifterne til god
kendelse
Fremlagt i sagen.
Økonom iudvalget anbefaler på møde den 13.
august 1996 forskrifterne.
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11 .
Vedtægter for den selvejende institution
“Produktionsskolen Over Broen”
J.nr. BK 18.17
Arbejdsmarkedskonsulenten fremsender vedtæg
ter til godkendelse for den selvejende institution
“Produktionsskolen Over Broen”.
Vedtægterne fremsendes ligeledes til godkendelse
i Jægerspris og Frederikssund kommuner. De en
delige vedtægter er udarbejdet under forudsæt
ning af Frederikssund kommune tilslutter sig
produktionsskolen.
Vedtægterne vedlægges.
Ø konom iudvalget anbefaler på møde den 13.
august 1996 vedtægterne.
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12.
Ansøgning om tilladelse til indretning af produk
tionsskole i den tidligere maskinfabrik. Skuldelevvei 24
J.nr* TF 01.02.15P16/16
“Produktionsskolen Over Broen” søger om tilla
delse til at indrette sig i den tidligere maskinfa
brik, Skuldelevvej 24.
Maskinfabrikken er beliggende i det kommune
planområde, som benævnes E5 (ved Skuldelev
vej).
Området anvendelse fastlægges i kommunepla
nen til erhvervsformål, såsom industri-, lager- og
værkstedsvirksomhed, herunder service- og for
retningsvirksomhed og enkelte boliger (bestyrer-,
portnerbolig o.lign.) i tilknytning til den pågæl
dende virksomhed.
Etablering af produktionsskole er et tiltag af en
sådan betydning for et lokalområde, at der skal
udarbejdes en lokalplan.
Da en lokalplan altid skal være i overensstem
melse med kommuneplanbestemmelserne for om
rådet, skal disse samtidigt ændres ved et kom
muneplantillæg, således at området udlægges til
offentlige formål.
Lokalplan og kommuneplantillæg kan udarbejdes
samtidigt, og der påregnes et halvt års “leve
ringstid”.
Produktionsskolen ønskes opstartet tidligere end
det halve år. Da kommuneplanbestemmelserne
ikke er bindende for borgerne, men kun for byrå
det, er der mulighed for at give en midlertidig
tilladelse til produktionsskolen under forudsæt
ning af, at der snarest udarbejdes de nødvendige
planændringer.
Foruden de planmæssige tilladelser, skal der sø
ges om tilladelse i henhold til Bygningsreglement
95.
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