FREDERIKSSUND KOMMUNE
Sekretariatet

D A G S O R D E N
for
ØKONOMIUDVALGETS MØDE den 16. august 1993 kl. 8.30 i udvalgsværelse nr. 5.

194. Kommunens økonomi.
Udvalgsformandene og forvaltnings
cheferne er indkaldt til kl. 8,30.

195. Arbejdernes Andels Boligforening
fremsender med skrivelse af 5. august
1993 foreningens budget for perioden
1/10 1993 til 30/9 1994.
For afdelingerne 3-6-8-11-14-15-16-17
og 18 er der varslet lejestigninger
pr. 1/10 1993.

196. Frederikssund-Hallen ansøger i skri
velse af 8. august 1993 - i henhold
til driftsoverenskomsten med kom
munen - om tilladelse til optagelse
af lån til en om/tilbygning bestående
af:
1. Forbedring af adgangsforhold.
2. Større og mere hensigtsmæssige
garderobe- og toiletforhold. Her
under indretning af et handicap
toilet .
3. Udbygning og modernisering af
køkken.
4 . Overdækning af areal mellem Hal B
og danselokale.
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197. Fornyet behandling af ansøgning om
støtte på 16.000 kr. fra markeds
føringspuljen til opstart af Europafestival 1994.
Kopi af Frederikssund Turistforenings
skrivelse af 30. juli 1993 og af tek
nisk direktørs skrivelse af 9. august
1993 vedlægges.

198. Incassoafdelingen fremsender:
1. Oversigt over restancer, der an
ses for uerholdelige.
2. 2 ansøgninger om eftergivelse af
skatter.
3. Oversigt over restancer af ejen
domsskatter .
Der anmodes om tilladelse til
fremsendelse af sagerne til
tvangsmæssig inddrivelse, even
tuelt ved afholdelse af tvangs
auktion.

199. Det sociale udvalg ansøger i skrivel
se af 4. august 1993 om tillægsbevil
ling i 1993 på 5.169.220 kr., væsent
ligst fordelt på områderne kontant
hjælp, førtidspension og udenbys ple
jehjem.
Det fremgår af skrivelsen, hvoraf
kopi vedlægges, at der i budget 1994
er foretaget delvis justering af mer
udgifterne, og den samlede virkning i
1994 er anslået til 1.871.930 kr.

200. Det sociale udvalg ansøger om til
lægsbevilling til udvidelse af nor
meringen i ældreafdelingen, pensions
gruppen på 14,75 time pr. uge.
Den årlige udgift er opgjort til
90.000 kr.
Begrundelsen for ansøgningen er øget
arbejdsmængde, der er redegjort for i
et forvaltningsnotat af 2. juni 1993.
Notatet vedlægges.
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201. Fornyet behandling af sag vedrørende
K K S ’s anmodning om genforhandling
af salgsvilkårene for ejendommen
matr. nr. la., lz^ og lag, markjorder
ne, Adalsparken.
På økonomiudvalgets møde den 5. juli
1993 blev det vedtaget at drøfte sa
gen med selskabet, og drøftelsen med
deltagelse af borgmesteren, formanden
for plan- og miljøudvalget, kommunal
direktøren, teknisk direktør og fra
selskabet administrerende direktør
og yderligere 2
medarbejdere, har fundet sted den 10.
august 1993.
I drøftelsen indgik vedlagte notat
fra selskabet om markedsføringstiltag
og budgetoverslag for 1993-98.
Ifølge salgsvilkårene skal selskabet
pr. 10. september 1993 betale kommu
nen følgende beløb:
restkøbesum
3.280.000.bod for manglende
byggeri
600.000.kloakbidrag
1.000.000, 4.880.000.Der foreligger forsikringsgaranti for
restkøbesum og bod.

202. Orientering og efterretning om sager,
afgjort af borgmesteren i henhold til
bemyndigelse.
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