FREDERIKSSUND KOMMUNE
Sekretariatet

D A G S O R D E N
for
ØKONOMIUDVALGETS MØDE den 4. oktober 1993 kl. 8,30.i udvalgsværelse nr. 4.

235. Fornyet behandling af sag fra pro
gramudvalget vedrørende Ventevej om
salg af pensionistboligerne.
Programudvalgets medlemmer vil delta
ge.
Byfornyelsesselskabets notat af 29.
september 1993 vedlægges, og
fra selskabet vil deltage i
mødet og redegøre for notatet.

236. Advokat Jens-Chr. Børresen meddeler i
skrivelse af 23. september 1993, at
tvangsauktionen over ejendommen matr.
nr. 238, Frederikssund bygrunde, Ro
skildevej 9, er tilbagekaldt.

237. Revisor J. Møller Olsen fremsender
med skrivelse af 24. september 1993 efter aftale med Initiativrådets for
mand - et foreløbigt regnskab for
Vikingespillene 1993.
Det fremgår af regnskabet, at spil og
taffel har givet et underskud på
kr., hvorfor kommunens til
sagn om underskudsdækning op til
kr. er blevet aktuel.
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238. Plan- og miljøudvalget v. formanden
meddeler i skrivelse af 17. september
1993, at der den 25. oktober 1993 er
berammet tvangsaktion over ejendommen
matr. nr. 13, Ude Sundby, tilhørende
Under henvisning til tidligere ind
stillinger fra plan- og miljøudvalget
anmodes økonomiudvalget om at søge
ejendommen erhvervet gennem en for
handlingsløsning med Nykredit eller
ved at byde på ejendommen på tvangs
auktionen.
Kopi af skrivelsen af 17. september
1993 vedlægges.

239. Børn- og ungeudvalget fremsender sag
vedrørende ydelse af supplerende til
skud til børnepasning i forbindelse
med orlov.
Udvalget indstiller
at ordningen tiltrædes principi
elt
at beløbet maksimeres til
kr. 30.000.- pr. år
at udgifterne til ordningen føl
ges meget nøje og forelægges ud
valget hver måned.

240. Kultur- og fritidsudvalget fremsender
ansøgning fra Frederikssund-Hallen om
tilladelse til optagelse af lån til
om- og tilbygning ved Frederiksundhallen.
Udvalget anbefaler, at budgettet på
folkeoplysningsområdet udvides med
100.000 kr. i 1994 og 200.000 kr. i
1995, samt at der gives tilladelse
til optagelse af kreditforeningslån
til ombygningen.

241. Kultur- og fritidsudvalget fremsender
sag vedrørende efterbetalingskrav fra
Københavns kommune for fritidsunder
visning i perioden 1982/83 til
1990/91.
Kommunens advokat har i skrivelse af
21. september 1993 opgjort kravet til
kr. incl. renter.
Opgørelsen er udarbejdet efter de
retningslinier Kommunernes Landsfor
ening har anbefalet.
Udvalget anbefaler den fornødne til
lægsbevilling .
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242. Teknisk udvalg v. formanden forespør
ger ved påtegning af Coopers &
Lybrand’s opsigelse af lejemålet
Østergade 3, om lokalerne skal genud
lejes eller om kommunen selv vil gøre
brug af lokalerne.

243. Senior Tjenesten fremsender med skri
velse af 28. september 1993 budget
forslag 1994 for bebyggelsen
"Rosenfeldt" med anmodning om godken
delse. Der er påregnet en huslejefor
højelse pr. 1. januar 1994 med 79 kr.
pr. måned for 2-værelses boliger og
99 kr. for 3- værelses boliger.

244. Teknisk udvalg ansøger om anlægsbe
villing på 170.000 kr. til omlægning
af vandforsyningsledninger i krydset
Omkørselsvejen-Frederiksværkvej (i
forbindelse med anlæg af rundkørsel i
krydset).
Udgiften forelås finansieret over
konto
nyanlæg.
Udgiften eller del heraf søges ref
underet af vejdirektoratet.

245. Teknisk udvalg ansøger om anlægsbe
villing på 80.000 kr. til renovering
af vandledning på Jenriksvej, finan
sieret over konto
i
nyanlæg.

246. Teknisk udvalg indstiller, at der
foretages udskiftning af varmemålere
for større fjernvarmeforbrugere og
ansøger om anlægsbevilling på
200.000 kr. til foranstaltningen,
finansieret over konti
renovering af fyringsanlæg.

247. Teknisk direktør fremsender rede
gørelse af 30. september 1993 ved
rørende økonomisk sanering af A A B ’s
og Boligselskabet Rosenvængets afde
ling Frederikssund Nord 1.
Det indstilles
1
at byrådet med henvisning til
indstilling af 21. juni 1993 fra
Boligselskabernes Landsbryggefond
med tilhørende redegørelse af
juni 1993 "Frederikssund Nord I"
godkender de heri nævnte forud
sætninger og giver tilsagn om at
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247 fortsat
yde den ansøgte støtte til økono
misk sanering af Frederikssund
Nord I under forudsætning af, at
de øvrige parter deltager som
angivet, og at saneringen gennem
føres i sin helhed som beskrevet.
at byrådet som følge heraf giver
tilsagn om at medvirke i en sam
let kapitaltilførsel stor
kr. 4.100.000.- med en andel på
1/5, ialt kr. 820.000.-.
at kommunens andel i den nævnte
kapitaltilførsel anmeldes til
udligning i den mellemkommunale
udligningsordning.
at byrådet godkender skema A for
finansiering af byggeskader og
miljøforbedrende foranstaltninger
til den samlede bebyggelse opdelt
på følgende måde:
AAB - Frederikssund
Nord I
4.235.000.Rosenvænget Frederikssund
Nord I
3.502.000.Ialt

7.737.000.-

at byrådet noterer sig, at der i
henhold til brev af 19. august
1993 fra Nykredit ikke skal ydes
kommunegaranti i forbindelse med
godkendelse af de under pkt. 4
nævnte beløb.
at tilsagnet om støtte meddeles
på vilkår af:
* at kommunens tekniske forvalt
ning får lejlighed til at følge
de projekterede byggeskadearbejder, miljøforbedrende for
anstaltninger og forbedrings
arbejder - indtil de er gennem
ført .
* at boligselskaberne udarbejder
en vedligeholdelsesplan for
Frederikssund Nord I og frem
sender den til kommunen.
* at budgetterne i Landsbygge
fondens redegørelse nøje føl
ges.
* at Boligselskaberne senest i
august måned 1994 fremsender
bruttoregnskabsrapport for
årets første 6 måneder.

fortsættes

fortsat
7

at det meddeles boligselskaberne,
at der senest i 1995 skal indle
des forhandlinger om vilkår for
tilbagebetaling af det af kommu
nen ydede lån stort
kr. 900.000.-.
Kopi af redegørelsen vedlægges.

248. Plan- og miljøudvalget fremsender
udkast til en kommunal erhvervspoli
tik for Frederikssund kommune.
Det anbefales, at udkastet oversendes
til byrådets behandling med indstil
ling om godkendelse.
Udkastet vedlægges.
Plan- og miljøudvalget fremsender
samtidig til orientering forslag til
Frederiksborg Amts Erhvervspolitik.
Udvalget har i sit møde den 28. sep
tember 1993 taget forslaget til ef
terretning .
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249. Løn- og personalesager.

a.

Ekspeditionssekretær
har i
skrivelse af 22. september 1993 opsagt sin stilling til fratrædelse pr.
31. januar 1994.

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