FREDERIKSSUND KOMMUNE
Sekretariatet

D A G S O R D E N
for
ØKONOMIUDVALGETS MØDE den 1. november 1993 kl. 8.30 i udvalgsværelse nr. 2.

264. Kommunernes Revisionsafdeling frem
sender følgende revisionsberetninger:
nr. 92 vedrørende revision af sociale
regnskaber for 1992 - områder med
statsrefusion
nr. 93 vedrørende revision af sociale
regnskaber uden statsrefusion
nr. 96 vedrørende revision af regn
skabet for J. F. Willumsen-museet for
1992.
Det fremgår af beretningerne, at den
udførte revision ikke har givet an
ledning til bemærkninger.

265. Frederiksborg amt anmoder i skrivelse
af 20. oktober 1993 om et bidrag på
10.000 kr. til trafiksikkerhedsarbej
de i 1994.
Det fremgår af skrivelsen, at halv
delen af amtets kommuner har været
med til at betale udgifterne i 1993.
De indkomne beløb skal anvendes til
information, uddannelse og koordi
nering .

266. Bestyrelsen for J. F. Willumsens mu
seum har på sit møde den 25. oktober
1993 drøftet henholdsvis tilkørsels
forholdene til museet og renovering
af P-pladsen m.m.
For så vidt angår tilkørselsforholde
ne blev det oplyst, at Vejdirektora
tet har bevilget 145.000 kr. til an
læg af vendeplads for busser med ind
kørsel fra Jenriksvej.
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- 266 fortsat
Anlægget er under etablering.
Vedrørende renovering af P-plads,
etablering af handicaprampe og be
plantning m.m. blev der fremlagt for
slag til etapeopdeling med følgende
anlægsudgifter:
Etape 1
- ændring af P-plads
300.000 kr.
Etape 2
- etablering af rampe,
cykel-p m.m.
120.000 kr.
Etape 3
- fornyelse af belægning i
P-båse til chaussésten
165.000 kr.
Ialt
585.000 kr.
Det vedtoges at indstille, at der
tillægsbevilges 250.000 kr. til gen
nemførelse af etape 1.
Etape 2 og 3 indgår i budgetarbejdet
i 1994/95.
Etape l ’s gennemførelse er påkrævet
på grund af beskadigelser. Tilbud
indhentes hos fa. Keld Fritzbøger,
Frederikssund.

267. K K S Entreprise A/S anmoder i skri
velse af 20. oktober 1993 om, at den
af kommunen krævede garanti for gen
nemførelse af en ratebetaling af kø
besum og kloaktilslutningsbidrag ved
rørende Adalsparken må blive overve
jet påny.
Kopi af skrivelsen vedlægges.

268. E D B-afdelingen anmoder om
1. Godkendelse af tilslutning til
det fælleskommunale valgopgørel
sessystem (afvikles på Kommuneda
ta ).
2. Fornyet godkendelse af de fælle
skommunale systemer (edb-systemer
som afvikles på Kommunedata) som
kommunen er tilsluttet. Denne
ønskes alene for de systemer, som
siden den oprindelige godkendelse
om tilslutning er blevet ændret
på en sådan måde, at fornyet god
kendelse er nødvendig.
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269. Teknisk udvalg fremsender sag ved
rørende affalds- og genbrugscentret,
og indstiller,
at affaldscentret lukkes på lørdage,
og at der på hverdage lukkes kl.
17,00,
at takster ændres således at:
a.
b.

c.

d.

Alle private kan aflevere gratis.
Affald tilkørt af erhvervsdriven
de fra 0-100 kg er ligeledes
gratis.
Affald tilkørt af erhvervsdriven
de fra 100 kg og op til 1000 kg
skal betales med kr. 100.- pr.
100 kg + moms
Affald i mængder over 1000 kg
modtages ikke og anvises anden
plads (losseplads).

ad c .
Betaling skal ske med boner af
100 kr. + moms, som erhvervsdri
vende kan købe hos kommunen, på
Rådhuset eller Teknisk forvalt
ning.
Den eksisterende ordning for af
faldscontainere fra boligselska
ber tilpasses nævnte takstfor
slag.

270. Havneudvalget fremsender havnens
regnskab for 1992, der udviser et
underskud på 69.529 kr. efter af
skrivninger .
Regnskabet indstilles godkendt.

271. Økonomisk afdeling fremsender det
sociale udvalgs ansøgning om en til
lægsbevilling i 1993 på
kr. 5.169.220.-,fordelt på områderne
kontanthjælp, førtidspension og uden
bys plejehjem.
Tillægsbevillingsansøgningen har
været gennemgået grundigt i økonomisk
afdeling - herunder ikke mindst kon
sekvenserne for budget 1994 med føl
gende år.
De konsekvenser, som ansøgningen med
fører i de kommende år er. indarbejdet
i det vedtagne 1994-budget, og har
været en del af det grundlag hele den
politiske behandling af budgetforsla
get har været baseret på.
Der er tale om udgifter, der efter
økonomisk afdelings vurdering er uom
gængelige, og det anbefales derfor,
at der gives tillægsbevilling.
- fortsættes
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271 fortsat
Da der ikke er fremkommet forslag fra
socialudvalget til hel eller delvis
finansiering af tillægsbevillingen,
må der ske finansiering af kommunens
likvide aftiver.

272. Økonomisk afdeling fremsender over
sigt over overførsel af driftsbevil
linger fra 1992 til 1993, jfr. det
gældende regelsæt.
Overførslerne udgør på de enkelte
udvalgs budgetrammer følgende beløb:
Ramme
Udvalg
Beløb
102
Teknisk udvalg
440.360
103
Udvalget for kultur
og fritid
146.480
105
Socialudvalget
710.820
106
Økonomiudvalget
1.388.790
107
Børn- og ungeudv.
2.586.740
Ialt

5.273.190

Økonomisk afdeling indstiller
at de pågældende overførsler til
lægges rammerne for 1993 ved til
lægsbevilling med finansiering af
kommunens likvide aktiver jfr.
det gældende regelsæt.

273. Fornyet behandling af sag
vedrørende overførsel af uforbrugte
rådighedsbeløb fra 1992 til 1993.
Fagudvalgene har fremsendt følgende
oversigt over uforbrugte rådigheds
beløb, som ønskes overført fra 1992
til 1993:
051041
Kloakering i LI. Rørbæk
051043
Separering af kloak
St. Rørbækvej/Frederikssundsvej
051064
Renovering af eksiste
rende ledningsanlæg
063058
Affalds- og genbrugscentret (beløbet dækker
også forbrug på projekt
nr. 063059)
222065
Kunstnerisk udsmykning
i gågaden (under jord)
- overføres fra projekt
232057 bev. af 11/11-92
236095
Stibro over hovedlande
vej 141 v/Jenriksbakke
237070
fortsættes

874.590 kr.

150.000 kr.

150.000 kr.

1.220.610 kr.

866.050 kr.

28.130 kr.
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- 273 f o r t s a t
P-pladser og cykelpar
kering v/Trafikterminal
237086
Olieudskiller på udløb
v/Bjergvej
237098
Hastighedsdæmpende for
anstaltninger Lundevej
og Kocksvej
601089
El-energibsparende for
anstaltninger Marienlystskolen, varme
004077
Planlægning og under
søgelse af "Østby"
301051
Betonrenovering Åbjergskolen
513096
Opførelse af daginsti
tution Frederiksborgve j 2
102003
Transformerstationer
104099
Forsyningsanlæg
110052
Udvidelse og renovering
af brandstation
I alt

706.410 kr.

18.000 kr.

75.000 kr.

249.880 kr.

34.370 kr.

1.880.700 kr.

930.080 kr.
831.550 kr.
495.520 kr.

477.900 kr.
8.988.790 kr.

på hvilket beløb der ønskes tillægs
bevilling til rådighedsbeløb i 1993
finansieret af kassebeholdningen.

274. Økonomisk afdeling fremsender likvi
ditetsprognose for 1993, hvor konse
kvenser af bevillingsbeslutninger til
og med byrådsmødet den 12. oktober
1993 er medtaget, idet der også er
taget højde for bevillingsansøgningen
fra socialudvalget, der behandles
endeligt i økonomiudvalg og byråd i
november måned.
Prognosen er suppleret med en grafisk
fremstilling af årets likviditetsud
vikling indtil udgangen af september
måned, samt en lignende fremstilling
af udviklingen i hele året 1992.
Materialet vedlægges.

275. Økonomisk afdeling fremsender over
sigt over forventelig lånemulighed i
1993, der er opgjort til
2.713.500 kr.
Det indstilles
at beslutning om låneoptagelse ud
skydes til byrådsmødet i marts
1994
at konsekvenser af omlægning af ek
sisterende lån inden da belyses
og forelægges økonomiudvalg og
byråd til beslutning.
Oversigten vedlægges.

u t jnr.

276. Løn- og personalesager.
a. Forældrebestyrelsen v. daginsti
tutionen Højvang meddeler i
"åbent" brev til byrådets medlem
mer, at man finder kommunens an
sættelsesprocedure ganske og al
deles urimelig, og det anføres,
at ansøgere, der ikke er bosid
dende i Frederikssund kommune,
ikke kan komme i bettragtning ved
besættelse af ledige stillinger
inden for kommunen.
Blandt andet under henvisning
til, at af Højvangs 12 fastsatte
medarbejdere har 8 medarbejdere
bopæl i andre kommuner, foreslår
kommunaldirektøren i vedlagte
udkast til besvarelse, at be
styrelsens opfattelse afvises.

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