FREDERIKSSUND KOMMUNE
Sekretariatet

D A G S O R D E N
for
ØKONOMIUDVALGETS MØDE den 1. februar 1993 kl. 8.30.

17.

Kommuneforeningen i Frederiksborg amt
meddeler i skrivelse af 26. januar
1993, at foreningens årsmøde/generalforsamling 1993, afholdes onsdag den
19. mal kl. 15 på Hotel Marienlyst i
Helsingør.
Eventuelle forslag til behandling
skal fremsendes senest den 31. marts
1993.
Dagsorden vil senere blive udsendt.

18.

Incassoafdelingen fremsender oversigt
af 26. januar 1993 vedrørende ejen
domsskatterestancer med anmodning om
tilladelse til tvangsmæssig inddri
velse af restancerne, eventuelt ved
afholdelse af tvangsauktion.

19.

Dansk Boligselskab anmoder i skrivel
se af 19. januar 1993 som for
retningsfører for Boligselskabet Ro
senvænget om godkendelse af, at sel
skabet træffer aftale med højeste
retssagfører Ebbe Suenson - der er
medlem af selskabets bestyrelse - om
incassation i forbindelse med nødli
dende lejekontrakter.
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20.

Udvalgsmedlem Jytte Holm-Pedersen har
anmodet om en drøftelse af stadepladsbevillingerne, herunder stader
nes placeringer.

21.

Skole- og kulturforvaltningen frem
sender sektorplan for undervisning af
voksne indvandrere i Frederiksborg
amt, udarbejdet af undervisnings- og
kulturforvaltningen i amtet.
Sektorplanen med bilag vedlægges.

22.

Skatteforvaltningen indstiller, at
kommunen tilslutter sig Kommunedatas
system "Elektroniske Lignings-Oplys
ninger" .
Den årlige udgift til systemet ca.
11.000 kr. kan indeholdes i forvalt
ningens EDB-budget.
Tilslutning kræver byrådets godken
delse .

23.

Skatteforvaltningen fremsender med
skrivelse af 27. januar 1993 lig
ningsstatistik pr. 1/1 1993 - i hen
hold til den af byrådet godkendte
• ligningsplan.
Det fremgår af skrivelsen, at
ligningsarbejdet er forløbet planmæs
sigt. De kalkulerede mål er nået og
resultatet af den ligningsmæssige
behandling, målt som antal ændringer
i procent af antal behandlede selvan
givelser, overstiger Ligningsrådets
udmelding om forventede ændringspro
center .
Ligningsstatistikken vedlægges.

24.

Formanden for kultur- og fritidsud
valget ansøger om frigivelse af
2.900.000 kr. på konto 03.35.64.3.056
til etablering af aktivitetshus, samt
overførsel af restbevilling
318.920.00 kr. på konto 3640203500
- projektering - fra 1992 til 1993.
Sagen ønskes behandlet på byrådsmødet
den 9. februar 1993 og behandles på
kultur- og fritidsudvalgets møde den
4. februar 1993.
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25.

Fornyet behandling af sag vedrørende
ombygning af ventilationsanlægget i
Rådhusets kantine og køkken.
Teknisk forvaltning indstiller, at
tilbud fra fa. Gidex på 45.500 kr.
antages.
De samlede udgifter opgøres således:
Ventilation
45.500.El-styring vinduer
20.000.Flytning af kipsteger
5.500.Malerarbejde
6.500.Uforudselige udgifter
8.500, Ialt

85.500.-

26.

Teknisk udvalg ansøger om anlægsbe
villing på 5,8 miil. kr. excl. moms
til etablering af en udvidelse af
efterklaringen på centralrenseanlæg
get med en ny tank.
Der er i investeringsoversigten for
1993 afsat et rådighedsbeløb på
4 miil. kr. og i 1994 2,5 mili. kr.,
og det foreslås, at finansieringen
foretages herfra.

27.

Teknisk udvalg ansøger om anlægsbe
villing på 1 miil. kr. til følgende
energibesparende anlægsændringer:
Ændringer

Anlægsudg.

Bespa./år

300.000

50.000

17

80.000

Al.500

16

150.000
170.000

25.000
35.000

17
21

120.000
1.000.000

18.000
169.500

15

i 7.

Rev. vent.
Åbjergskolen
El-anlæg
Rådhuset
Falkenborgskolen
Marienlystskolen
Varmeanlæg
Maglehøj
inst.
Klub 107
Marienlystskolen

60.000
120.000

Det indstilles, at der søges anlægs
bevilling på kr. 1.000.000.- som fi
nansieres over afsat rådighedsbeløb
på investeringsoversigt for 1993.
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28,

Teknisk udvalg fremsender sag ved
rørende fastsættelse af samarbejdsaf
tale med Trafikministeriet om vedli
geholdelse m. v, af Hovedlandevej
141.
Udvalget indstiller
at samarbejdsaftalen forlænges,
at administrationsudgifter afregnes
som procentsats af driftsudgif
ter ,
at udlicitering af drifts- og ved
ligeholdelsesopgaver på hovedlan
devejen gennemføres, når disse
kan tilpasses eller indgå i de
opgaver på kommunevejene, hvis
det bliver besluttet at udlici
tere .

29.

Teknisk udvalg fremsender følgende
forslag til takster for fjernvameforsyningen, gældende fra 1. april 1993.
Fastafgiften pr. m 2 boligareal og
erhvervsareal ifølge BBR forhøjes fra
kr. 30,30 til kr. 31,30.
Tilslutningsafgiften forhøjes fra
kr. 34,00 til kr. 35,00 pr. m 2 BBR.
Stikledningsafgiften forhøjes fra
kr. 6.550,00 til kr. 6.766,00 pr.
stikledning.
Den variable afgift (kr./mwh) er uæn
dret kr. 351,00.
Forslaget indstilles godkendt.

30.

Børn- og ungeudvalget ansøger om fri
givelse af anlægsbevilling på 2 miil.
kr. på konto 05.25.13.3.051.
Beløbet vedrører samtlige bygninger
under børn- og ungeudvalget.

31.

Det sociale udvalg har tidligere god
kendt, at beboerrådene på plejehjem
mene Østergården og Tolleruphøj fik
rådighed over de faktiske indtægter
fra salg af produkter fra terapierne.
Under henvisning hertil anmoder ud
valget om tilladelse til at anvende
indtægterne på nedenstående konti:
Østergården - art 7.2
kontonummer 535 02 560 50
Tolleruphøj - art 7.2
kontonummer 535 03 560 04.
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32.

Forslag til tidsplan for budgetlæg
ningen for budget 1994 - 1997.
Forslaget vedlægges.

33.

Løn- og personalesager.

34.

a.

Orientering fra teknisk direktør
om sagsbehandlingen i teknisk
forvaltning.

b.

Børn- og ungeudvalget fremsender
med anbefaling skole- og kultur
direktørens notat vedrørende
tjenestetidsaftale for folkesko
lelærere, der pr. 1. april 1993
overgår til kommunal ansættelse.
Byrådet skal træffe beslutning i
følgende konkrete forhold:
- fastsættelse af tid til "øvrige
opgaver" - Ø-tid
- fastsættelse af kompetence i
forbindelse med indgåelse af
aftaler og fastsættelse af tid
til forskellige tilsynsopgaver,
- fastsættelse af kompetence i
forbindelse med i hvilket om
fang undervisning i ungdoms
skolen skal indregnes i lærer
nes tjenestetid,- fastsættelseaf normperiode,
°g
fastsættelse af ledelsestid.

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

Dat0:

28. januar 1993

Journ. nr.:
Deres ref.:

Til
Sagsbehandler:

^

Økonomiudvalget

Ansøgninger om støtte til betalin

af beboerindskud

Til nedennævnte boligtagere er bevilget:
Rente- og afdragsfrit lån:
1.

2.

Med venlig hilsen

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
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