FREDERIKSSUND KOMMUNE
Sekretariatet

D A G S O R D E N
for
ØKONOMIUDVALGETS MØDE onsdag den 4. august 1993 kl. 8.30.

176. Kommuneforeningen i Frederiksborg amt
indbyder i skrivelse af 5. juli 1993
til orienteringsmøde om arbejdsmar
kedsreformen.
Mødet afholdes torsdag den 2. septem
ber 1993 kl. 9 - 14 på LO-Skolen i
Helsingør.
Pris 700 kr. pr. deltager.
Tilmeldingsfrist mandag den 16. au
gust 1993.

177. Kommuneforeningen i Frederiksborg amt
indbyder i skrivelse af 19. juli 1993
til politisk debatmøde om styrkelse
af kommunernes regionalpolitiske ar
bejde .
Fra hver kommune indbydes 2 politiske
repræsentanter.
Mødet afholdes onsdag den 27. oktober
1993 kl. 10 - 12,45 på Scanticon i
Helsingør. Der opkræves ikke gebyr
for deltagelse i mødet.
Tilmeldingsfrist torsdag den 14. ok
tober 1993.
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178. Dansk A F S (International ungdomsud
veksling) ansøger i skrivelse af 13.
juli 1993 om et tilskud på 4.000 kr.
til udveksling af en ung fra Fre
derikssund kommune. Den pågældende er
udsendt til Australien.
Ved en tilsvarende ansøgning i 1985
blev der givet afslag.

179. Frederikssund Erhvervsråd meddeler i
skrivelse af 23. juli 1993, at be
styrelsen er indforstået med, at by
rådet med virkning fra 1. januar 1994
besætter 2 pladser i erhvervsrådets
bestyrelse.

180. Den danske ambassadør i Estland med
deler i skrivelse af 30. juni 1993
til borgmesteren, at ambassaden gerne
medvirker til at etablere et ven
skabsbysamarbejde med en by i
Estland, såfremt byrådet har ønske
herom.
Kopi af skrivelsen vedlægges.

181. Skatteinspektøren indstiller, at
skatteforvaltningen, der nu omfatter
opgaverne skatter, incasso, forbrugs
afgifter, folkeregister, information
og telefonomstilling, fremtidig
benævnes
Skatte- og opkrævningsforvaltningen.
Der ansøges samtidig om bevilling til
inventarkøb til forvaltningen.
Overslag vil foreligge på mødet.

182. Teknisk udvalg fremsender sag ved
rørende refusion af grundejerudgif
ter .
Udvalget indstiller, at det fastlagte
princip om ikke at yde refusion af
udgifter til aktiviteter, der er re
kvireret af en grundejer, godkendes.

183. Teknisk udvalg fremsender anlægsregn
skab vedrørende ombygning af Stenhøj
gård.
Anlægsbevilling
2.400.000,00 kr.
Afholdte udg.
2.505.807,23 kr.
Merforbrug

105.807,23 kr.

Udvalget indstiller, at regnskabet
godkendes og at merudgiften reguleres
over kassebeholdningen.
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184. Fornyet behandling af sag vedrørende
eventuelt salg af areal til D G I til
opførelse af et idrætscenter.

185. Viceborgmester Knud Christoffersen
foreslår i skrivelse af 20. juli
1993, at mulighederne for udvidel
se af Rådhusets åbningstid til
kl. 9 - 15 på alle hverdage
(fredag kl. 9 - 12) undersøges.

186. Jørgen Kroggård har i skrivelse af
30. juni 1993 opsagt forretningsle-jemålet i kommunens ejendom, Østerga
de 3 D med fraflytning pr. 30. sep
tember 1993.
Teknisk udvalg fremsender opsigelsen
med forespørgsel om, hvorvidt loka
lerne skal genudlejes eller kommunen
selv vil gøre brug af lokalerne.

187. Formanden for plan- og miljøudvalget
orienterer i skrivelse af 27. juli
1993 om Overfredningsnævnets stadfæ
stelse af freningskendelse for øen
Kølholm.
Det fastsættes bl. a. i kendelsen,
at bebyggelse ikke må finde sted
at terrænforholdene ikke må ændres
ved afgravning eller opfyldning
at tilplantning af øen ikke må finde
sted
at det ikke er tilladt andre end
ejere, disses familier og for
pagtere at gå i land på øen
i fuglenes yngletid fra 1. april
til 15. juli.
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188. Overførsel af uforbrugte rådighedsbe
løb 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 genbrugs
centret (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
237069
Olieudskiller på udløb
v/Tjørnevej
237070
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
1 alt

874.590 kr.

150.000 kr.

150.000 kr.

1.220.610 kr.

866.050 kr.

28.130 kr.

80.000 kr.

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.
995.520 kr.

477.900 kr.
9.568.790 kr.

på hvilket beløb der ønskes tillægs
bevilling til rådighedsbeløb i 1993
finansieret af kassebeholdningen.
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189. Teknisk udvalg ansøger om anlægsbe
villing på 700.000 kr. - finan
sieret over kassebeholdningen til energibesparende foranstalt
ninger .
Det er fra fjernvarmeforsyningen
oplyst, at 6 kommunale ejendommes
varmeanlæg ikke overholder de fast
satte krav til en installations ned
køling af fjernvarmevandet.
Fjernvarmeforsyningens krav til in
stallationen er en afkøling på 40° c,
og den konstaterede afkøling er mel
lem 3 og 20° for 6 ejendomme.
Der er i forslag til investrings
oversigt for 1994 afsat rådigheds
beløb på kr. 700.000 excl. moms.
Ved ændring af installationen op
nås en besparelse på varmeudgiften,
som dog ikke er beregnet.
Såfremt bevillingen gives, kan
investeringsoversigten for 1994
reduceres med tilsvarende beløb.

190. Budget 1994-1997.
Økonomisk forvaltnings oplæg af 29.
juli 1993, der omfatter hovedoversigt
og spillerumsopgørelse, vedlægges.
Hovedoversigten er udarbejdet efter
følgende forudsætninger:
*
Pris- og lønskøn indarbejdet ef
ter K L ’s vejledende meldinger.
*
Driftsbudget fastholdt på reelt
uændret 1993-niveau.
*
Anlægsbudgettet nulstillet.
*
Ingen låneoptagelse.
*
Ingen livkiditetsopbygning.
*
Virkningen af skattereform og
bruttoficering er indarbejdet.
Spillerumsopgørelsen giver anledning
til følgende kommentarer:
I hvert af årene optræder følgende
spillerum, der kan prioriteres inden
for:
1994
1995
1996
1997
21,9 mio 17,2 mio 19,7 mio 18,0 mio
Heroverfor står foreløbigt jfr. notat
af 28. juni 1993 følgende udgifter
til prioritering:
30,8 mio 47,5 mio

35,3 mio

38,5 mio

Desuden skal det bemærkes, at der
ikke er indregnet en livkiditetsop
bygning i spillerumsopgørelsen.
Der forventes p.t. en likvid behold
ning ved årets udgang på 36,4 mio kr.
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fortsat
Med baggrund i udviklingen på de lø
bende tillægsbevillinger i de fore
gående år, må det skønnes, at en bud
getteret likviditetshenlæggelse på
årligt 5 mio kr. vil være nødvendig
for at fastholde det nuværende niveau
for likviditet.
På denne baggrund giver økonomisk
afdeling følgende anbefaling til øko
nomiudvalgets 1. behandling:
Spillerumsopgørelse og hovedover
sigt af 29. juli 1993 danner
grundlag for den videre budgetbe
handling - bl. a. med henblik på
endelig udmelding af budgetrammer
for fagudvalgene
En årlig likviditetshenlæggelse
på 5 mio kr. indgår i den videre
prioritering.
Det afklares politisk om den ek
sisterende drift skal analyseres
på enkelt områder med henblik på
at forbedre det fremtidige spil
lerum.
Materialet med økonomiudvalgets
indstilling oversendes byrådet
til 1. behandling samt endelig
prioritering på seminaret den 2.
september 1993.

191. Orientering og efterretning om sager,
afgjort af borgmesteren i henhold til
bemyndigelse.
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FREDERIKSSUND KOMMUNE
BORGMESTERKONTORET
TORVET 2 - POSTBOKS 1 - 3600 FREDERIKSSUND

29. juli 1993
Journ. nr.:
Deres ref.:

Til
Sagsbehandler:

Økonomiudvalget

Ansøgninger om støtte til betaling af beboerindskud
Til nedennævnte boligtagere er bevilget:
A. Kommunegaranti for lån i Bikuben:
1 . ........ .. ..........'
“

2.

B. Rente- og afdragsfrit lån:
3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10

11

12

13

Ekspeditionstid: Mandag-onsdag 9.30-13.00, torsdag 9.30-13.00 samt 15.45-17.45, fredag 9.30-12.00, lørdag lukket
Telefon: 42 31 18 00 - Telefax: 42 31 10 00 - Postgiro: 9 00 98 09
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14 .

15.

16.

17 .

18 .

19 .

20.

21.

Endelig er der givet afslag på ansøgning om støtte fra:
22.

Med venlig hilsen
016
Hanne Hundrup
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