FREDERKSSUND KOMMUNE
Sekretariatet

D A G S O R D E N
for
ØKONOMIUDVALGETS MØDE den 20. september 1993 kl. 8.30.

228. Aftenskolernes regnskab for finans
året 1992 udviser et samlet resultat
på uforbrugte midler på
kr. 147.877,00.
De uforbrugte midler hidrører fra 3
aftenskoler, medens flertallet af
aftenskolerne reelt har haft behov
for et større tilskud.
Folkeoplysningsudvalget har truffet
principbeslutning om, at der kan
overføres uforbrugte midler fra et
finansår til et andet.
Folkeoplysningsuvalget indstiller
således, at de i 1992 uforbrugte mid
ler, kr. 147.877,00 fordeles mellem
de aftenskoler, som via deres fore
løbige forbrug i 1993 klart kan doku
mentere behov for udnyttelse af de af
aftenskolerne i 1992 uforbrugte mid
ler .
Det skal pointeres, at den ønskede
overførsel af uforbrugte midler fra
1992 til 1993 ikke berører den sam
lede budgetramme for folkeoplysnings
udvalgets kompetenceområde for de
pågældende år.
Kultur- og fritidsudvalget fremsender
sagen med anbefaling.
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229. Samarbejdsudvalget og skolebestyrel
sen ved Oppe Sundby skole udtrykker i
skrivelse af 10. september 1993 tvivl
om de konkrete muligheder for at gen
nemføre den nye folkeskolelov i Fre
derikssund kommune, uden yderligere
bevillinger til skoleåret i budget
1994.

230. Det sociale udvalg anbefaler en til
slutning til kommuneforeningens rap
port vedrørende fordeling og bolig
placering af flygtninge i Frederiks
borg amt, herunder rapportens forslag
3, der bygger på en frivillig binden
de aftale.

231. Økonomiudvalget besluttede på sit
møde den 6. august 1993 at indføre et
ansættelsesstop, midlertidigt og gæl
dende indtil budgetsituationen var
mere afklaret.
Kommunaldirektøren anbefaler efter
økonomiudvalgets færdigbehandling af
budgettet, at ansættelsesstoppet op
hæves for allerede normerede stillin
ger.
Under henvisning til det kommende
analysearbejde anbefales det at und
lade nynormeringer, medmindre det er
en følge af nye aktiviteter eller af
et politisk besluttet ændret aktivi
tetsniveau.

232. Forslag til handlings- og tidsplan
for det kommende analysearbejde.
Forslaget vedlægges.

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

U t

£19

(Xj£ J! 3 o

— drfaJ'C

gA l i /

<u/

cfccl&^aof

2

J> é L /

1KJusddep€-> d-f

fiC{j'ddd\-^ j A^oL'^-dcs^^j

jfrry&s^td
^dy-&v‘/<%Vw

&~j

'*hp\.ff^AyCpJe t

od m

/(j

' i r dt-td*-— é/.

v
_ydu'C

i^ tv ^ S' 0

d^-£\AA~nd

' a dLi

/~^-té£i >
rw^-vt^t,

FREDERIKSSUND KOMMUNE
Sekretariatet

T i l l æ g s d a g s o r d e n
for
ØKONOMIUDVALGETS MØDE den 20. september 1993 kl. 8.30.

234. Programudvalget vedrørende Ventevej
fremsender sag vedrørende salg af
pensionistboligerne, der ifølge frem
sendelsesskrivelse af 16. september
1993 kan gøres efter 3 modeller, der
nærmere er beskrevet i skrivelsen.
Programudvalget indstiller
at projektet gennemføres efter model
2.
at handlingsplanen godkendes.
at Byfornyelsesselskabet Danmark
antages som forretningsfører.
at arkitektfirmaet Mangor & Nagel
A/S antages som totalrådgiver.
Det bemærkes, at firmaet tidlige
re har været involveret i projek
tet .
Kopi af skrivelse og handlingsplan
vedlægges.
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