FREDERIKSSUND KOMMUNE
Sekretariatet

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

1.

Fornyet behandling af Frederikssund
Turistforenings ansøgning om lån til
etablering af faciliteter på Fre
derikssund Campingplads, jfr. byrå
dets beslutning den 8. december 1992.
Formanden for Turistforeningen er
indbudt til mødet.

2.

K L O (Den selvejende institution
Kultur- og Litteratur Orientering for
Læsehandicappede) ansøger i skrivelse
af 16. december 1992 om tilskud på
4.000 kr. til opbygning af et
specialbibliotek for svagtseende.

3.

ApS Kalvøen v. forretningsfører
anmoder i skrivelse af 21.
december 1992 om nedsættelse af ejen
domsskatterne, pålignet matr. nr.
19b, m.fl., Frederikssund markjorder.
Kopi af skrivelsen vedlægges.

4.

Kommunernes Revisionsafdeling frem
sender revisionsberetning nr. 87 ved
rørende Kommunen regnskab for 1991.
Beretningen vedlægges.
Til de af revisionen fremsatte be
mærkninger har økonomisk forvaltning
følgende kommentarer:
fortsættes
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3.1 Tidligere fremsatte bemærkninger.
Arbejdet med afstemning m. v. er til
endebragt .
3.2 Generelt vedrørende budgetkon
trol .
Økonomiudvalget har i sit møde den
21. december 1992 vedtaget en ny pro
cedure for bevillingskontrol og bud
getopfølgning og samtidigt indstillet
til byrådet, at bevillingsniveauet
hæve s.

5.

Fornyet behandling af "Jobhusrappor
ten" på foranledning af
Kopi af styregruppens indstillings
skrivelse af 10. december 1992 ved
lægges.

6.

Indenrigsministeriet meddeler i skri
velse af 22. december 1992 dispensa
tion til, at kommunen optager lån i
1993 på maksimalt 54,7 mili. kr.
(det ansøgte beløb) til finansiering
af udgifter til ældreservicecenter.
Kopi af skrivelsen vedlægges.

7.

Det sociale udvalg ansøger om bevil
ling til opførelse og drift af bofæl
lesskab til senil demente på Vangedevej.
Bofællesskabet får plads til 6 faste
beboere, samt 2 personer i daglig
aflastning eller observation. Beboer
ne vil fortrinsvis komme fra Ældre
centret Østergården, som derved dels
kan give relevante tilbud til senil
demente beboere, og dels kan tage nye
pensionister ind fra den lange vente
liste til plejehjemspladser.
Til anlæg af bygning og have søges om
frigivelse af 2.105.000 kr. fra pul
jen på 6 miil. kr. til udbygning af
faciliteter på ældreområdet.
Til anlæg af særlige hastighedsdæm
pende trafikforanstaltninger søges om
tillægsbevilling på 80.000 kr.,
baseret på teknisk forvaltnings over
slag af 15. december 1992.
Til drift af bofællesskabet i 4 måne
der i 1993 søges om tillægsbevilling
på 795.000 kr.
fortsættes

/* > £

■&£> O Å

-1UvN^^i^OV

(7 * y

~J~J&C'(

SV\

dLw ^)J*-t

f

fortsat
Endelig foreslås nedsat et byggeud
valg, hvortil det sociale udvalg har
udpeget

Ændring af styrelsesvedtægten.
Byrådet vedtog den 8. december 1992
at nedsætte et "Børne- og ungeudvalg
efter bistandslovens § 126", hvoref
ter afsnit VHI-udvalget nedlægges og
dermed udgår af kommunens styrelses
vedtægt. Denne ændring kræver 2 be
handlinger i byrådet og skal derfor
forelægges igen ved byrådets møde den
12. januar 1993.
I forbindelse med sagens behandling
den 8. december 1992 henstillede
, at fordelingen af for
mandsvederlagene blev taget op til
revision. En eventuel ændring af ve
derlagene kræver 2 behandlinger i
byrådet.
Efter regulering af vederlaget til
socialudvalgsformanden, der blev en
konsekvens af nedlæggelen af afsnit
VHI-udvalget, er formandsvederlagene
følgende s
Formanden for
teknisk udvalg
202
Formanden for
kultur- og fritidsudv.
152
Formanden for det
sociale udvalg
202
Formanden for plan- og
miljøudvalget
202
Formanden for
børn- og ungeudv.
202
Formanden for
beskæftigelsesudv.
102
Formanden for
havneudv.
102
Formanden for skatteankenævnet
12%2

Projektgruppen vedrørende etablering
af en fællesforvaltning for børn- og
ungeområdet (besluttet i organi
sationsudviklingsprojektet ) fremsen
der det af gruppen udarbejdede
materiale, dateret 15. december
1992.
Materialet vedlægges.
Skole- og kulturdirektøren og udvik
lingschef Susanne Teglkamp, der har
fungeret som projektleder, vil
deltage i sagens behandling.
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10.

Orientering og efterretning om sager,
afgjort af borgmesteren i henhold til
bemyndigelse.
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Journ. nr.:
Deres ref.:

Til
Sagsbehandler:

^

Økonomiudvalget

Ansøgning er om støtte til betaling af beboerindskud
Til nedennævnte boligtagere er bevilget:
A. Kommunegaranti for lån:
1.

B. Rente- og afdragsfrit lån:
2

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

3.

4.

Med venlig hilsen
»-'••-Kl-'/t'i-T-S / 1
Hanne Hundrup

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

FREDERIKSSUND KOMMUNE
Sekretariatet

T I L L Æ G S D A G S O R D E N
for
ØKONOMIUDVALGETS MØDE den 4. januar 1993 kl. 8,30.

11.

Frederikssund Turistforening ansøger
i skrivelse af 30. december 1992 om
kommunegaranti for lån i Nykredit på
nominelt kr. 1.067.000,-.
Låneprovenuet - anslået til 946.229
kr. - skal anvendes til indfrielse af
følgende lån:
Kreditforeningen Danmark:
Restgæld pr. 31/12 92: 462.423,09 kr.
Den Danske Bank
(kassekredit):
Restgæld pr. 31/12 92: 465.000,00 k r .
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927.423.09 kr.
Formanden for turistforeningen vil
deltage i sagens behandling.
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