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Økonomiudvalget den 31. marts 2003

F R E D E R I K S S U N D KOMMUNE

U D S K R IF T
Økonomiudvalget

31. marts 2003 kl. 13.00

på Borgmesterens kontor

Mødedeltagere:

Knud B Christoffersen, Finn Vester, Bente Nielsen,
Lis Olsen, Stefan G. Rasmussen
Grete Thomsen og Bodil Hare deltog i behandling af pkt.
91, 94 og 100. Bodil Hare deltog endvidere i behandlingen
af pkt. 74, 78 og 97-102.
Peter Frost deltog i behandlingen af pkt. 71, 81 og 103,
Mogens Laybourn deltog i behandlingen af pkt. 20 og fra
pkt. 72's behandling, jfr. indholdsfortegnelsen.

Fraværende:

Mødet slut:

Kl. 19.15

Indholdsfortegnelse

Åbent møde
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Saq nr. 71
Domsresultat vedrørende lejemål på Elsenbakken 33 - 35
Saq nr. 72
Beboerklagenævnet for Frederikssund, Jægerspris, Skibby, Slangerup, Stenløse
og Ølstykke’s beretning og regnskab for perioden 1/1 - 31/12 2002
Saq nr. 73
Huslejenævnet for Frederikssund, Jægerspris, Skibby, Slangerup, Stenløse og
Ølstykke’s beretning og regnskab for perioden 1/1 - 31/12 2002
Saq nr. 74
Fusion af AFAV l/S med Vestforbrænding l/S
Saq nr. 75
Analyse af administrationen i Frederikssund Kommune
Saq nr. 76
Nyt bibliotek i FIOMA, anlægsregnskab
Saq nr. 77
Stenværkshavnen, "Flytning af Nokken"
Saq nr. 78
Tilsynsrådets afgørelse om klage vedrørende salgsvilkår
Saq nr. 79
Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra investerings-oversigten 2002 til 2003
Saq nr. 80
Overførsel af rammebeløb på driftsbudgettet fra 2002 til 2003
Saq nr. 81
Pensionistbladet "Pensionister stævner ud"
Saq nr. 82
Rammebesparelse på budget 2003 - 2006
Elektronisk indkøb
Saq nr. 83
Status for den økonomiske genopretningsplan
Saq nr. 84
Adgangsvej - Sydkajen incl. spildevandsanlæg
Saq nr. 85
Tilsynsberetning for miljøarbejdet i 2002
Saq nr. 86
Sydkajen, rådgivning
Saq nr. 87
Rådighedsbeløb overført fra drift til anlæg. Projekt nr. 222040
Kørebaneafmærkning, tunneller, broer m.v. Bevillingsansøgning
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Saq nr. 88
Tilsynsplan for miljøarbejdet i 2003
Saq nr. 89
Slidlags - og fortovsarbejder i 2002 - projekt nr. 222094
Anlægsregnskab
Saq nr. 90
Lokalplan nr. 85, centerområde ved Roskildevej - endelig vedtagelse
Saq nr. 91
Regionplantillæg om detailhandel
Saq nr. 92
Anlægsregnskab for spildevandsforsyning af daginstitutionen Græse Bakkeby
Nord (Toftelund)
Saq nr. 93
Forslag om samarbejde med forsikringsmægler om udbud
Saq nr. 94
Strategi 2003
Saq nr. 95
Center for udvikling i Nordsjælland
Saq nr. 96
Orienteringssager

Lukket møde
Sag nr. 97
Teknisk Forvaltning orienterer
Sag nr. 98
Salg af areal og opførelse af tæt-lav bebyggelse
Sag nr. 99
EU-udbud af tømning af bundfældningstanke og samletanke Resultat af udbud
Sag nr. 100
Behovs- og brugerundersøgelse blandt virksomheder
Sag nr. 101
Betonstøberigrunden, Nygade 3-5 og A.C: Hansens vej 3-5
Sag nr. 102
Salg af areal og opførelse af tæt-lav bebyggelse
Sag nr. 103
Lejemål
Sag nr. 71

Domsresultat vedrørende lejemål på Elsenbakken 33 35
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Journal nr.:

82.03:15.03.00054/1078

Sag fra:

Kommunaldirektøren

Lovgrundlag:

Lov nr. 274 af 22. december 1908

Sagsfremstilling:

I forbindelse med afvikling af 4 lejemål i ejendommen
Elsenbakken 33 -3 5 er der, fra Frederikssund Kommunes
side, overfor udlejer fremsat krav om tilbagebetaling af
deposita, som er indbetalt ved lejemålenes indgåelse.
Udlejer har bestridt kravenes berettigelse idet der er gjort
gældende, at tilbagebetaling har fundet sted. Der har ikke,
fra udlejers side, kunne føres bevis for denne påstand,
hvorfor resultatet af retssagen er blevet, at Frederikssund
Kommune har fået medhold i, at tilbagebetaling af den langt
overvejende del af de omhandlede deposita kr. 243.975
tillige med sagsomkostninger kr. 32.070 inden 14 dage skal
betales til Frederikssund Kommune. Med hensyn til en
mindre del af kravet kr. 77.094,08 er det rettens opfattelse,
at disse må anses som forældede, hvorfor udlejer
meddeles frifindelse for så vidt angår denne del af det
fremsatte krav.
Sagen kan inden for en frist på 4 uger ankes til Østre
Landsret. Denne mulighed synes der ikke at være grundlag
for at gøre brug af udfra en samlet vurdering af følgende
parametre:
• dommens præmisser,
• den omstændighed, at resultatet af dommen, i vidt
omfang, er en imødekommelse af Frederikssund
Kommunes nedlagte påstande, samt
• den procesrisiko en eventuel anke vil indebære.
For den ydede advokat bistand i forbindelse med sagens
behandling i retten skal betales kr. 52.380.

Bevilling:

Ansøgning om tillægsbevilling på kr. 52.380

Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:

Berigtigelse af indtægtsbevillingen afventer ankefristens
udløb

Bilag:

1. Udskrift af dombogen fra Retten i Frederikssund, af
19. marts 2003
2. Følgebrev fra advokat Preben Lunn, af 25. marts
2003
Nota fra advokat Preben Lunn af 25. marts 2003 ligger i
sagen.

Indstilling:

Kommunaldirektøren anbefaler o v e r for Økonomiudvalg og
Byråd
1. at domsresultatet tages til efterretning, det vil sige
ikke ankes
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2. at berigtigelse af indtægtsbevillingen afventer
ankefristens udløb
3. at der gives en tillægsbevilling på kr. 52.380 til
honorering af advokatbistand ved sagens behandling
Beslutninger:

Økonomiudvalgets møde den 31. marts 2003, sag nr.
71:
Pkt. 1-3 anbefales godkendt.
Udgiften til advokathonorar finansieres af politikområde
10115 Administrative fællesudgifter og indtægter "Andre og
uforudsete udgifter".

Sag nr. 72

Beboerklagenævnet for Frederikssund, Jægerspris,
Skibby, Slangerup, Stenløse og Ølstykke’s beretning
og regnskab for perioden 1/1 - 31/12 2002

Journal nr.:

03.12.20.G00

Sag fra:

Skatte- og Opkrævningsforvaltningen

Lovgrundlag:

Lov om leje af almene boliger.

Sagsfremstilling:

Godkendelse af vedlagte beretning.

Bevilling:

Ingen.

Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:

Budgetteret udgift til Frederikssund Kommunes andel af det
fælles Beboerklagenævns drift udgjorde kr. 83.484
realiseret udgift kr. 68.398. Det således ikke forbrugte beløb
afsat til nævnets drift kr. 15.086 foreslås tillagt
kassebeholdningen.

Bilag:

Beretning samt regnskab for perioden 1/1 - 31/12 2002.

Indstilling:

Indstilles godkendt.

Beslutninger:

Økonomiudvalgets møde den 31. marts 2003, sag nr.
72:
Anbefales godkendt.

Sag nr. 73

Huslejenævnet for Frederikssund, Jægerspris, Skibby,
Slangerup, Stenløse og Ølstykke’s beretning og
regnskab for perioden 1/1 - 31/12 2002

Journal nr.:

03.09.15.G00

Sag fra:

Skatte- og Opkrævningsforvaltningen

Lovgrundlag:

Lov om Leje.

Sagsfremstilling:

Godkendelse af vedlagte beretning.

Bevilling:

Ingen.
Budgetteret udgift til Frederikssund Kommunes andel af det
fælles Huslejenævns drift udgjorde kr. 84.507 realiseret
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Økonomi og personalemæssige
konsekvenser:

udgift kr. 85.889. Det således for meget forbrugte beløb til
nævnets drift kr. 1.372 foreslås finansieret af
kassebeholdningen.

Bilag:

Beretning samt regnskab for perioden 1/1 - 31/12 2002.

Indstilling:

Indstilles godkendt.

Beslutninger:

Økonomiudvalgets møde den 31. marts 2003, sag nr.
73:
Anbefales godkendt.

Sag nr. 74

Fusion af AFAV l/S med Vestforbrænding l/S

Journal nr.:

07.04.00A06/4039

Sag fra:

Teknisk Udvalg

Lovgrundlag:

Styrelsesloven, Miljøbeskyttelsesloven

Sagsfremstilling:

AFAV's bestyrelse anbefaler interessentkommunernes
byråd at godkende, at AFAV l/S’ bestyrelse tager kontakt til
l/S Vestforbrænding med henblik på en
sammenlægning/fusion mellem de to selskaber snarest
muligt.
Begrundelsen for beslutningen fremgår af side 3 i vedlagte
notat fra AFAV l/S.
Kontakten til Vestforbrænding skal munde ud i en fælles
hensigtserklæring om sammenlægning/fusion.
hensigtserklæringen skal godkendes i AFAV’s og
Vestforbrændings bestyrelser med henblik på en
godkendelse i byrådene i 4. kvartal 2003. Derefter følger et
arbejde med ny vedtægter, handlingsplan og økonomi,
således at en fusion pr. 1. juni 2004 kan godkendes i
kommunerne i 2. kvartal 2004.
På baggrund af AFAV l/S’ notat anbefaler Teknisk
Forvaltning, at AFAV l/S udarbejder hensigtserklæring med
henblik på fusion med Vestforbrænding da:
• En sammenlægning sikrer medlemskommunerne en
forbrændingskapacitet for fremtiden
• Økonomien ved en sammenlægning ser fordelagtig
ud for medlemskommunerne, som det er fremlagt i
notatet.
Anbefalingen forudsætter, at de øvrige opgaver som AFAV
l/S løser for kommunerne, men ikke er beskrevet i
interessentskabs aftalen og øvrige overførselsaftaler,
fortsat kan løses for kommunerne efter en fusion, hvis
kommunerne måtte ønske dette.

Bevilling:

-
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Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:
Bilag:

"Notat til brug for beslutning om sammenlægning af AFAV
l/S med et af følgende selskaber: l/S KARA; l/S
Nordforbrænding eller l/S Vestforbrænding", AFAV l/S
februar 2003.

Indstilling:

Teknisk forvaltning indstiller at Teknisk Udvalg anbefaler
overfor Økonomiudvalget og Byrådet at:
1. "Notat til brug for beslutning om sammenlægning a f
AFA V l/S med et a f følgende selskaber: l/S KARA, l/S
Nordforbrænding; eller l/S Vestforbrænding" af
februar 2003 tages til efterretning.
2. AFAV’s bestyrelse bemyndiges til at tage kontakt til
l/S Vestforbrænding med henblik på en
sammenlægning/fusion af de to selskaber hurtigst
muligt, efter den beskrivelse for det videre arbejde,
der findes som bilag 11 i ovenfor nævnte notat.
3. Der efter fusionen fortsat er en mulighed for biologisk
behandling af bioaffald.
4. De nuværende opgaver og kompetencer som
kommunerne har overført til AFAV l/S videreføres i
det fusionerede selskab.

Beslutninger:

Teknisk Udvalgs møde den 17. marts 2003, sag nr. 34:
Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd, idet det
yderligere anbefales, at Byrådet forbeholder sig ret til
nærmere at vurdere, om Frederikssund Kommunes
genbrugsplads skal indgå i Vestforbrændingens koncept.
Økonomiudvalgets møde den 31. marts 2003, sag nr.
74:
Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 75

Analyse af administrationen i Frederikssund Kommune

Journal nr.:

00.01 P05/4019

Lovgrundlag:

Styrelsesloven

Sagsfremstilling:

Byrådet iværksatte den 10. december 2002 en talmæssig
analyse af kommunens administrative budgetter, regnskaber
og nøgletal med henblik på en eventuel yderligere analyse af
administrationen.
Økonomiudvalget blev den 3. marts 2003 orienteret om KLrapporten, hvor det blandt andet konkluderes at
Frederikssund Kommune ikke adskiller sig fra
sammenlignelige kommuner med hensyn til
ressourceforbruget i administrationen.
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Endvidere anbefales det at Byrådet, såfremt man ønsker en
besparelse på administrationsudgifterne, sætter et konkret
analyseprojekt i gang med det eksplicitte formål at reducere
disse udgifter.
Økonomiudvalget godkendte Chefgruppens indstilling om
1. at analyserapportens konklusioner og anbefalinger
danner udgangspunkt for en indledende drøftelse
2. at analyserapporten sendes til høring i Deludvalget for
Administrationen
3. at drøftelse genoptages den 31. marts 2003 med
udgangspunkt i deludvalgets høringssvar og
Chefgruppens anbefalinger til den videre proces.
Deludvalget for Administrationen tager rapporten til
efterretning og vil samtidig anbefale at eventuelle reduktioner
bør ske på konkrete projekter og ikke med udgangspunkt i
hele rapporten, som også foreslået af KL i analysen.
Bevilling:

Ingen.

Økonomi og
personale-mæssige
konsekvenser:

Ikke vurderet.

Bilag:

1. KLK's rapport: Analyse af administrationen i
Frederikssund Kommune, af 14. januar 2003.
2. Udtalelse fra Deludvalget for Administrationen den 24.
marts 2003.
KLK's rapport er tidligere udsendt til Byrådet.

Indstilling:

Chefgruppen anbefaler overfor Økonomiudvalget:
1. at udtalelsen fra Deludvalget for Administrationen tages
til efterretning,
2. at yderligere analyse på området afventer
strukturkommissionens betænkning ultimo 2003.

Beslutninger:

Økonomiudvalgets møde den 31. marts 2003, sag nr. 75:
Pkt. 1 anbefales godkendt.
Økonomiudvalget arbejder i øvrigt videre med rapportens
konklusioner.

Sag nr. 76

Nyt bibliotek i FIOMA, anlægsregnskab

Sag fra:

Kultur- og fritidsudvalget.

Journal nr.:

82.06.01

Lovgrundlag:

Intet.

Sagsfremstilling:
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Byrådet vedtog i forbindelse med godkendelsen af budget
2001 i oktober 2000 at afsætte et rådighedsbeløb på kr.
500.000 på investeringsoversigten for 2002 til finansiering af
et dispositionsforslag m.v. for et nyt bibliotek i FIOMA.
Rådighedsbeløbet var på investeringsoversigten for 2002
fremskrevet til kr. 508.000.
Arkitektfirmaet Mangoer & Nagel har i 2002 udarbejdet et
dispositionsforslag for det nye bibliotek samt diverse
økonomiske overslag for projektet samt tidsplan.
Byrådet vedtog i sit møde den 14. januar 2003 at give en
bevilling til renovering af det eksisterende bibliotek i
Jernbanegade, hvorfor arbejdet med ovennævnte projekt er
stillet i bero.
Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger til sagen.
Bevilling:

Forbrug

Bevilling

Afvigelse

kr. 129.373

kr. 508.000

kr. 378.627

Økonomi og
personale-mæssige
konsekvenser:

Ingen.

Bilag:

Kopi af bruttoregnskabsrapport af 4. januar 2003.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at udvalget o v e r for
økonomiudvalget og byrådet anbefaler, at
anlægsregnskabet vedr. nyt bibliotek i FIOMA godkendes,
og at det ikke forbrugte beløb på 378.627 kr. tilføres
kassebeholdningen.

Beslutninger:

Kultur- og fritidsudvalgets møde den 18. marts 2003,
sag nr. 17:
Forvaltningens indstilling godkendt.
Økonomiudvalgets møde den 31. marts 2003, sag nr. 76:
Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 77

Stenværkshavnen, "Flytning af Nokken"

Journal nr.:

08.03.00G01/2967. Projekt nr. 222 046

Sag fra:

Teknisk Udvalg

Lovgrundlag:

Lokalplan 78

Sagsfremstilling:

Efter vedtagelse af lokalplan nr. 78, d. 14.01.2003 for
Sydkajen, kan Nokken færdiggøres. Projektforslaget
forholder sig nøje til lokalplanen og er godkendt af Byrådet
d. 10.09.2002. Kystlinien er godkendt af Kystdirektoratet
ved brev af 03.02.2003. Den overordnede tidsplan for
afslutning af udflytningen af Fritidsfiskerne er med Kuben,
aftalt til 01.10.2003.
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På Byrådsmødet den 12.03.02 blev der bevilget kr. 125.000
til færdiggørelse af Stenmolen og færdigprojektering af
Nokken. På Byrådsmødet den 10.09.02 blev der givet et
tillæg til anlægsbevilling på kr. 175.000 til færdiggørelse af
kystfaciliteterne foran Nokken.
Efterfølgende er kr. 140.000 af dette beløb overført til delvis
finansiering af merforbrug på Havnepladsen.
Der resterer herefter et uforbrugt beløb på kr. 35.000 som
forventes overført til 2003 i forbindelse med
regnskabsafslutningen.
Der er afsat kr. 1.227.600 som rådighedsbeløb i 2003 på
investeringsoversigten til projekt nr. 222 046 "Flytning af
Nokken". Forbruget kan afholdes inden for
rådighedsbeløbet.
Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger.

Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:

Ingen.

Bilag:

Overslag, dateret 07.03.2003.
Notat m. bilag af 07.03.2003, ligger i sagen.

Indstilling:

Teknisk Forvaltning indstiller at Teknisk Udvalg overfor
Økonomiudvalg og Byråd anbefaler:
• at der ydes tillæg til anlægsbevilling på kr. 1.227.600,
finansieret af det på investeringsoversigten afsatte
rådighedsbeløb for 2003, "Flytning af Nokken" på kr.
1.227.600.

Beslutninger:

Teknisk Udvalgs møde den 17. marts 2003, sag nr. 32:
Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.
Økonomiudvalgets møde den 31. marts 2003, sag nr.
77:
~
Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 78

Tilsynsrådets afgørelse om klage vedrørende
salgsvilkår

Journal nr.:

13.06.02G01/2427

Sag fra:

Teknisk forvaltning.

Lovgrundlag:

Bekendtgørelse om offentlige udbud og salg af kommunale
ejendomme.

Sagsfremstilling:

Byrådet behandlede den 10. december 2002 en udtalelse til
Tilsynsrådet i anledning af klage fra køber af parcel nr. 23 i
Græse Bakkeby Nord.
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Køber ønskede Tilsynsrådets vurdering af
udbudsgrundlaget for salg af grundene og herunder pligt til
at benytte kommunens advokat til berigtigelse af handlen.
På baggrund af klagen vedtog Byrådet at meddele
Tilsynsrådet, at man ændrede formuleringen i udbudet,
således at det blev mere klart, at alene køber betaler
omkostningerne ved skødet, som udarbejdes af
kommunens advokat, og at denne ikke er købers rådgiver.
Tilsynsrådet har i skrivelse af 18. marts 2003 meddelt sin
afgørelse i sagen.
Det fremgår heraf, at Tilsynsrådet er af den opfattelse, at
Frederikssund Kommune ved sin beslutning om at køberne
skal benytte en bestemt advokat og betale et allerede
fastsat salær, har truffet en offentligretlig afgørelse, som
strider imod det almindeligt gældende lighedsprincip.
Forvaltningen anbefaler på denne baggrund, at
Tilsynsrådets afgørelse tages til efterretning og at
udbudsvilkårene ændres således at sælger betaler skøde,
som udfærdiges af sælgers advokat.
Bevilling:
Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:

Minimumsprisen for grundene forhøjes med kommunens
merudgift til skødeudarbejdelsen.

Bilag:

Tilsynsrådets brev af 18. marts 2003.
Byrådets brev af 18. december 2002.

Indstilling:

Teknisk Forvaltning anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller
til Byrådet
1. at tage Tilsynsrådets afgørelse til efterretning, og
2. at udbudsvilkårene for kommunale grunde i Græse
Bakkeby ændres således at sælger betaler skøde,
som udfærdiges af sælgers advokat.

Beslutninger:

Økonomiudvalgets møde den 31. marts 2003, sag nr.
78:
Teknisk Forvaltnings indstilling anbefales godkendt.
Sagen blev genoptaget til drøftelse.
Sagen udsættes til næste Økonomiudvalgsmøde.

Sag nr. 79

Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra
investerings-oversigten 2002 til 2003

Journal nr.:

00.01 S06/4162

Sag fra

Fagudvalgene.

Lovgrundlag:

Økonomiudvalget den 31. marts 2003
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Den Kommunale Styrelseslov og Frederikssund Kommunes
kasse- og regnskabsregulativ, bilag 3.
Sagsfremstilling:

Med baggrund i den økonomiske genopretningsplan
besluttede Økonomiudvalget på sit møde den 3. marts 2003
- under sag 59 - at vente med at afgive indstilling til Byrådet
vedrørende overførsler fra 2002 til 2003 til 26. maj 2003.
Chefgruppen har dog den 25. marts 2003 - for så vidt angår
uforbrugte rådighedsbeløb - besluttet at indstille, at
rådighedsbeløbene for de anlægsarbejder, der endnu ikke
er afsluttet i 2002 overføres til 2003.
Opgørelsen over uforbrugte rådighedsbeløb fra 2002 til
2003 er udarbejdet af fagforvaltningerne i
overensstemmelse med kommunens kasse- og
regnskabsregulativ med følgende nettobeløb pr. udvalg.
Økonomiudvalget -687.060 kr.
Plan- og Miljøudvalget 218.900 kr.
Teknisk Udvalg 2.850.300 kr.
Børn- og Ungeudvalget 1.047.800 kr.
Kultur- og Fritidsudvalget 471.500 kr.
Museumsbestyrelsen 63.850 kr.
I alt 3.965.290 kr.
De enkelte overførselsbeløb er nærmere specificeret i
Økonomisk Afdelings sammenfattende materiale, som
fremsendes med dagsordenen.

Bevilling:

Ifølge bevillingsreglerne skal der meddeles tillægsbevilling
til rådighedsbeløb i 2003 for de anførte beløb, såfremt der
skal afholdes udgifter eller oppebæres indtægter på de
enkelte projekter i 2003.

Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:

Da overførslerne vedrører afsatte - men ikke afholdte beløb for 2002 henligger de som en del af
kassebeholdningen, hvorfor overførslerne vil skulle
finansieres heraf.
Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

Bilag:

Økonomisk Afdelings sammenfattende materiale.

Indstilling:

På baggrund af de respektive fagudvalgs anbefalinger
indstilles det, at Økonomiudvalget anbefaler o v e r for
Byrådet,
1. at der meddeles tillæg til rådighedsbeløb på
investeringsoversigten for 2003 på netto 3.965.290 kr.
samt
2. at det samlede nettobeløb på 3.965.290 kr. reguleres
over kassebeholdningen.

Beslutninger:

Økonomiudvalgets møde den 31. marts 2003, sag nr.
79:
Pkt. 1 og 2 anbefales godkendt.

Økonomiudvalget den 31. marts 2003
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Sag nr. 80

Overførsel af rammebeløb på driftsbudgettet fra 2002 til
2003

Journal nr.:

00.01. S06/4165

Sag fra

Chefgruppen

Lovgrundlag:

Den Kommunale Styrelseslov, Frederikssund Kommunes
kasse- og regnskabsregulativ og retningslinier for
økonomisk decentralisering og lønsumsstyring.

Sagsfremstilling:

De enkelte fagudvalg har i overensstemmelse med
bestemmelserne i kommunens decentraliseringsregler
behandlet forvaltningernes opgørelser over uforbrugte
rammebeløb på driftsbudgettet for 2002 for de
driftsområder, hvor der er godkendt overførselsadgang.
Der er i forbindelse med udvalgsbehandlingen indstillet
overført i alt
kr. 21.902.220.
Med baggrund i den økonomiske genopretningsplan
besluttede Økonomiudvalget på sit møde den 3. marts 2003
- under sag 59 - at vente med at afgive indstilling til Byrådet
vedrørende overførsler fra 2002 til 2003 til 26. maj 2003.
Da det imidlertid allerede på nuværende tidspunkt er
konstateret, at der på visse områder vil være akut behov for
overførelse af beløb fra 2002 til 2003 har Chefgruppen den
25. marts 2003 besluttet at indstille, at nedennævnte
nettobeløb overføres.
Økonomiudvalgets område 6.232.960 kr.
Socialudvalget 445.270 kr.
Beredskabskommissionen 52.210 kr.
I alt 6.730.440 kr.
Det bemærkes, at Beredskabsforvaltningens opgørelse
over overførselsbeløb ikke har været forelagt
Beredskabskommissionen ligesom Økonomisk Afdelings
opgørelse over overførselsbeløb på Økonomiudvalgets
område ikke tidligere har været forelagt Økonomiudvalget.
De enkelte overførselsbeløb er nærmere specificeret og
suppleret med bemærkninger i Økonomisk Afdelings
sammenfattende materiale, som fremsendes med
dagsordenen.

Bevilling:

Ifølge bevillingsreglerne skal der meddeles tillægsbevilling
til budget 2003 for de beløb, som godkendes overført.

Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:

Da overførslerne vedrører afsatte - men ikke afholdte beløb for 2002, henligger de som en del af
kassebeholdningen, hvorfor bevillingerne vil skulle
finansieres heraf.
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Der er ingen personalemæssige konsekvenser.
Bilag:

Økonomisk Afdelings sammenfattende materiale.

Indstilling:

Under hensyntagen til Økonomiudvalgets beslutning af 3.
marts 2003 indstiller Chefgruppen, at Økonomiudvalget
over for Byrådet anbefaler:
1. at der vedrørende uforbrugte rammebeløb i 2002
meddeles samlede nettotillægsbevillinger til
driftsbudgettet for 2003 på 6.730.440 kr., og
2. at nettotillægsbevillingerne, som i alt udgør 6.730.440
kr. finansieres af kassebeholdningen.

Beslutninger:

Økonomiudvalgets møde den 31. marts 2003, sag nr.
80:
~
Pkt. 1 og 2 anbefales godkendt.

Sag nr. 81

Pensionistbladet"Pensionister stævner ud"

Journal nr.:

16.00.00 P21/3921

Sag fra:

Det Sociale udvalgs møde den 19. marts 2003 - sag nr. 24

Lovgrundlag:

-

Sagsfremstilling:

Byrådet godkendte den 14. januar 2003 under sag nr. 259
Økonomiudvalgets anbefaling, at der meddeles en negativ
tillægsbevilling på kr. 84.000 kr. i 2003 ved at undlade at
gennemføre pensionistudflugten, samt at der arbejdes
videre med at finde besparelser på udgifterne ved
udgivelsen af "Pensionister stævner ud".
Sagen blev behandlet på Det Sociale Udvalgs møde den
17. februar 2003 - sag nr. 12, hvor udvalget anbefalede, at
pensionistbladet kun skulle udkomme 2 gange årligt i den
nuværende form.
Forvaltningen har nu undersøgt de økonomiske
konsekvenser ved denne ændring.
Det forholder sig sådan, at udgifterne til porto ikke kan
reduceres, idet portoudgiften vil stige fra 2 kr. pr. blad til 6
kr. pr. blad.
Herudover vil Postdanmark ikke kunne udsende bladet via
diskette med navne, som kommunen p.t. bestiller i
Kommunedata, og bladene skal derfor kuverteres manuelt.
Oplaget er ca. 3000 blade, Disse skal kuverteres og
påsættes manuelt med navnemærkater, som skal bestilles
hos Kommunedata.
Trykkerudgiften vil være uændret - ca. 30-35.000 kr. pr.
nummer.
Ved udsendelse 2 gange årligt vil udgifterne blive følgende:
Portoudgifter

6.000 blade å kr.
6.00

36.000
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Udqifter til
trykning

35.000 x 2

70.000

Udgifter til
tegninger

5 .0 0 0 x 2

10.000

Mødeudgifter
m .m.
1 alt

5.000
121.000

Hertil kommer de administrative ressourcer som kommunen
stiller til rådighed, dels som redaktør og sekretærhjælp til
redaktionsgruppen.
Udgifterne til 4 udsendelser årligt udgør p.t. kr. 181.000.
Hertil skal lægges de administrative ressourcer som
kommunen stiller til rådighed, dels som redaktør og
sekretærhjælp til redaktionsgruppen.
Informationer fra kommunens forvaltningen vil i stedet blive
annonceret i dagspressen eller ved informationstekst på
pensionsmeddelelsen til erstatning for "De gule sider" i
pensionistbladet.
Ældrerådet afventer socialudvalgets stillingtagen til de nye
oplysninger i sagen inden en høring igangsættes.
Bevilling:

Der er i budgettet afsat:
Social- og Sundhedsforvaltningen kr. 21.010,00
Udgifter til trykning og porto(skøn) kr. 160.000,00
betales via central konto.

Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:

Ved udgivelse 2 gange årligt vil der ske en stigning i
portoudgiften fra kr. 2,00 til kr. 6,00 samt øget
administration til kuvertering.

Bilag:

Udskrift af sag nr. 12 fra Det Sociale Udvalgs møde den 17.
februar 2003.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller overfor Det Sociale Udvalg:
1. at forslag om at udgivelsen af pensionistbladet i sin
nuværende form stopper med udgangen af år 2003,
2. at udvalget afsætter et budget på kr. 116.000 således
at opgaven kan varetages af eksempelvis Ældrerådet
eller en frivillig organisation uden medvirken fra
kommunens administration,
3. at forslaget sendes til høring i Ældrerådet og at sagen
herefter genoptages til endelig beslutning.

Beslutninger:

Det Sociale Udvalg den 19. marts 2003:
Indstillingen
For stemte: Lis Olsen
Imod stemte: Kurt Mikkelsen, Grethe Olsen, Tina Tving
Stauning og Morten Skovgaard

Økonomiudvalget den 31. marts 2003
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Forslaget er hermed bortfaldet
Kurt Mikkelsen, Grethe Olsen og Tina Tving Stauning
ønsker at "Pensionisten Stævner ud" fortsætter i sin
nuværende form.
Ændringsforslag fra Morten Skovgaard:
Som led i prioriteringen af udvalgets økonomiske
ressourcer på ældreområdet, særligt i forhold til de svage
ældre foreslår de konservative at:
1. udgivelsen af pensionistbladet i sin nuværende form
stopper hurtigst muligt, grundet de stærkt stigende
økonomiske omkostninger,
2. der indledes forhandlinger med Frederikssund
Marketing, om en videreførelse af bladets udgivelse i
Frederikssund Marketings regi,
3. bladet finansieres af annoncer som tegnes og
administreres af Frederikssund Marketing,
4. bladet distribueres jf. forslag 2 i socialudvalgssag nr.
12 subsidiært bladet nedlægges og information fra
forvaltningen bliver annonceret som informationstekst
på pensionsmeddelelsen, evt. suppleret med
annoncering i dagspressen,
5. Illustrationsaftalen opsiges hurtigst muligt.
For stemte: Morten Skovgaard
Imod stemte: Kurt Mikkelsen, Grethe Olsen, Tina Tving
Stauning og Lis Olsen
Det Sociale Udvalg indstiller at "Pensionisten stævner ud"
fortsætter i sin nuværende form.
Økonomiudvalgets møde den 31. marts 2003, sag nr.
81:
Stefan G. Rasmussen (C) genfremsætter Morten
Skovgaards (C) ændringsforslag som fremgår fra Det
Sociale Udvalg.
F o r forslaget stemte Stefan G. Rasmussen (C).
I mod forslaget stemte 4 medlemmer. Knud B.
Christoffersen (A), Finn Vester (A), Lis Olsen (V) og Bente
Nielsen (V).
Lis Olsen (V) og Bente Nielsen (V) anbefaler forvaltningens
indstilling.
Knud B. Christoffersen (A) og Finn Vester (A) anbefaler at
"Pensionister stævne ud" fortsætter i sin nuværende form.
Sagen forelægges Byrådet til afgørelse.

Økonomiudvalget den 31. marts 2003
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Sag nr. 82

Rammebesparelse på budget 2003 - 2006
Elektronisk indkøb

Journal nr.:

00.01002/2630

Sag fra

Chefgruppen

Lovgrundlag:

Den Kommunale Styrelseslov

Sagsfremstilling:

Byrådet godkendte den 8. oktober 2002 budgettet for 2003
- 2006 incl. en uspecificeret rammebesparelse på 3,7 mio.
kr.
Chefgruppen har behandlet mulige indsatsområder til
gennemførelse af reduktionen, bl.a. en besparelse ved
overgang til elektronisk indkøb til forvaltninger og
institutioner på 3,5 mio. kr. i 2003 - 2006.
Økonomiudvalget behandlede den 2. december 2002
Borgmesterkontorets notat af 21. november 2002, som bl.a.
omhandlede elektronisk indkøb og besluttede at udsætte
punktet indtil forslaget havde været i høring hos de berørte
forvaltninger og institutioner.
Høringssvarene vedlægges.
Chefgruppen drøftede den 25. marts 2003 de indkomne
høringssvar og besluttede at anbefale, at besparelsen på
3,5 mio. kr. gennemføres som generelle rammebesparelser
på budget 2004 og overslagsårene.
Derudover anbefaler Chefgruppen, at den resterende
manko på kr. 248.790 på rammebesparelserne i 2003 og
kr. 199.050 i 2004 opnås ved en reduktion af midlerne til
budgetanalyser, samt at der udarbejdes forslag til
finansiering af den resterende manko på
rammebesparelserne på kr. 500.000 i hvert af årene 2005
og 2007, som indgår i budgetlægningen for 2004.

Bevilling:
Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

Bilag:

Høringssvar fra forvaltninger og institutioner

Indstilling:

Chefgruppen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler over
for Byrådet:
1. at der foretages en nedskrivning af driftsrammen på
3,5 mio. kr. i 2004 til 2007, der indarbejdes i budgettet
som en rammebesparelse,
2. at den resterende manko på rammebesparelserne i
2005 til 2007 på kr. 500.000 tillægges
rammebesparelsen på de 3,5 mio.kr., således at
denne i perioden 2005 til 2007 udgør 4,0 mio. kr.,

Økonomiudvalget den 31. marts 2003
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3. at den resterende manko på rammebesparelserne på
kr. 248.790 i 2003 og kr. 199.050 i 2004 opnås ved en
reduktion af midlerne til budgetanalyser i de
respektive år, samt
4. at der ikke foretages budgetanalyser i 2004.

Beslutninger:

Økonomiudvalgets møde den 31. marts 2003, sag nr.
82:
Pkt. 1 og 2 anbefales godkendt.
Pkt. 3 og 4 genoptages med henblik på alternativ
finansiering.

Sag nr. 83

Status for den økonomiske genopretningsplan

Journal nr.:

00.01.S02/3699

Sag fra:

Chefgruppen

Lovgrundlag:

Den kommunale styrelseslov, Lånebekendtgørelse, Kasseog regnskabsregulativ

Sagsfremstilling:

Økonomiudvalget besluttede den 3. marts 2003 at genoptage
behandlingen af genopretningsplanen den 31. marts 2003
med udgangspunkt i likviditetsprognosen,
investeringsoversigten og budgetrammerne, og på denne
baggrund udarbejde forslag til revurdering af
investeringsoversigten og rammerne for budget 2004-2007.
Likviditetsoversigten, som Økonomisk Afdeling udsender
ugentligt, viser at den gennemsnitlige kassebeholdning nu er
i stigning, men likviditetsudviklingen er stadig
utilfredsstillende. Det tegner imidlertid ikke til, at
gennemsnitslikviditeten for den resterende del af året vil nå
under nulpunktet.
Strategigruppen arbejder med alternative modeller til en
økonomisk strategi som skal sikre, at der opnås en
hensigtsmæssig balance mellem budgettets forskellige
hovedposter.
På Chefgruppens møde den 22. april 2003 behandles skitser
til tre scenarier og forslag til fastlæggelse af mål for de
enkelte parametre.
Forslag til mål vil herefter indgå i Økonomiudvalgets
behandling af revideret budgetdirektiv den 5. maj 2003.
Der er imidlertid et akut behov for en justering af
investeringsoversigten for 2003-2006 (Model A).

Økonomiudvalget den 31. marts 2003
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Chefgruppen har den 25. marts 2003 behandlet et oplæg til
revideret investeringsoversigt, som fremsendes til
Økonomiudvalget.
Udover de i notatet nævnte projekter har Chefgruppen drøftet
en analyse af daginstitutionsbehovet i de kommende år.
Analysen konkluderer, at behovet for pladser frem til 2007
overstiger kapaciteten, hvorefter behovet igen er faldende.
Chefgruppen ønsker at forfølge muligheden for at skabe en
midlertidig løsning for dermed at undgå at skulle bygge en ny
institution til ca. 8 mio. kr.
Børne- og Kulturforvaltningen skal derfor til Chefgruppens
møde den 8. april 2003 udarbejde forslag til alternative
løsninger.
Chefgruppen anbefaler, at den nye daginstitution fjernes fra
anlægsbudgettet i 2004, samt at den budgetterede drift fra
2005 og frem fastholdes.
Bevilling:

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser, men korrektion af
rådighedsbeløb i investeringsoversigt 2003-2006.

Økonomi og
personale-mæssige
konsekvenser:

Se ovenfor.

Bilag:

Chefgruppens notat af 27. marts 2003 om forslag til fornyet
optagelse på investeringsoversigt 2003-2006.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller, at Økonomiudvalget o v e r for Byrådet
anbefaler:
1. at investeringsoversigten for 2003-2006 revideres i
overensstemmelse med Chefgruppens notat af 27.
marts 2003, og
2. at projekt 514 050 Ny daginstitution, som er afsat i
investeringsoversigten (model A) med 8.184.000 kr. i
2004, fjernes fra investeringsoversigten, men at den
budgetterede drift fra 2005 og frem fastholdes, idet
børnepasningsbehovet dækkes ved alternative
løsningsmodeller.

Beslutninger:

Økonomiudvalgets møde den 31. marts 2003, sag nr. 83:
Pkt. 2:
Økonomiudvalget anbefaler at projekt 514050 Ny
daginstitution fortsat afsættes som et A projekt med
8.184.000 kr. i 2004.
Pkt. 1:
Lis Olsen (V), Finn Vester (A) og Knud B. Christoffersen (A)
anbefaler indstillingen i pkt. 1.
Bente Nielsen (V) anbefaler indstillingen i pkt. 1 med den
ændring, at J.F. Willumsens Museum ikke opføres som et A
projekt i 2003.

Økonomiudvalget den 31. marts 2003
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Stefan G. Rasmussen (C) anbefaler indstillingen i pkt. 1 med
den ændring, at indstillingen i chefgruppens notat af 27.
marts 2003 ikke kan tiltrædes for så vidt angår følgende
projekter:
1.222041 T ra fik - og Miljøhandlingsplan,
6. 222089 Anlæg af ny hovedsti i Græse Bakkeby,
7. 222093 Bruhnsvej vest og
8. 360050 Udbygning af J.F. Willumsens Museum.

Sag nr. 84

Adgangsvej - Sydkajen ind. spildevandsanlæg

Journal nr.:

05.01.02G01/3903 projekt nr. 222 058 og
06.01.00G01/2355 projekt nr. 141 072.

Sag fra:

Teknisk Udvalg

Lovgrundlag:

Lokalplan 78

Sagsfremstilling:

Med baggrund i projekter for byggemodning, kloakarbejder,
vejarbejder, broarbejder m.v. kan Adgangsvej - Sydkajen
med tilslutningsarbejder nu udføres. Der er indhentet priser
ved licitation d. 06.03.2003 for adgangsvejen med
tilhørende ledningsarbejder, tilbud på tilslutningsarbejder i
Stenværksvej og bro- og kanalarbejderne. Arbejderne
udføres under eet, men med to hovedområder:
De samlede kloakarbejder under projekt nr. 141 072:
Spildevandsanlæg og vej- og broarbejderne under projekt
nr. 222 058: Adgangsvej - Sydkajen.

Bevilling:

Investeringsoversigtens rådighedsbeløb til kloakarbejder,
projektnumrene 141 072: Spildevandsanlæg, 141 079
Stenkajen, Spildevandsanlæg og 141 090 Sydkajen,
Spildevandsanlæg på i alt kr. 2.350.710 og vej- og
broarbejderne, projektnumrene 222 058 Adgangsveje og
pladser og 222 060 Kanalen og 4 broer på i alt kr.
3.360.000.

Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:

Ingen.

Bilag:

Tegningerne 124 A Fodgængerbro og 601 Vejbro m. detalje
af præisoleret trykledning, dateret 20.02.2003. Tegning nr.
510 Normaltværprofil, dateret 20.02.2003. Notat og
Overslag, dateret 07.03.2003, samt øvrige bilag ligger i
sagen.

Indstilling:

Teknisk Forvaltning indstiller at Teknisk Udvalg overfor
Økonomiudvalg og Byråd anbefaler,

Økonomiudvalget den 31. marts 2003
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1. at der gives tillæg til anlægsbevilling til
spildevandsarbejderne på kr. 2.351.000, finansieret af
de på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb
for 2003 således:
Spildevandsanlæg kr. 1.146.110 Stenkajen
Spildevandsanlæg kr. 204.600 Sydkajen
Spildevandsanlæg kr. 1.000.000, og
2. at der gives tillæg til anlægsbevilling til Vej- og
broarbejderne på kr. 3.360.000, finansieret af de på
investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb for
2003 således: Adgangsveje og pladser kr. 1.860.000
og Kanalen og 4 broer kr. 1.500.000 (rest kr.
1.700.000).
Beslutninger:

Teknisk Udvalgs møde den 17. marts 2003, sag nr. 31:
Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.
Økonomiudvalgets møde den 31. marts 2003, sag nr.
84:
~
Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 85

Tilsynsberetning for miljøarbejdet i 2002

Journal nr.:

09.00P21/3331 - T I K / W K

Sag fra:

Plan- og Miljøudvalget

Lovgrundlag:

Miljøbeskyttelsesloven, jf. Bekendtgørelse om
tilsynsberetninger

Sagsfremstilling:

Kommunerne skal hvert år udarbejde beretning om det
foregående års tilsyn efter Lov om Miljøbeskyttelse,
Jordforurening, Vandforsyning, Vandløb og Kemiske stoffer
og produkter. Beretningerne skal sendes til henholdsvis
Miljøstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen og skal desuden
offentliggøres.
I 1997 indgik Kommunernes Landsforening aftale med
Miljøstyrelsen om minimumkrav til kommunernes årlige
tilsyn med virksomheder og landbrug.
Tilsynet er forløbet planmæssigt i 2002 efter tilsynsplanens
godkendelse af Byrådet ved møde i marts 2002.
Minimumskravene for kommunernes tilsyn med
virksomheder er overholdt og på nogle områder er der
udført flere tilsyn end minimumskravene foreskriver.
Som noget nyt er kommunerne forpligtet til at indberette
data og tekst i afgrænsede felter i elektronisk skema på
Miljøstyrelsens hjemmeside. Det giver væsentlige
begrænsninger i indholdet af tilsynsberetningen, der sendes
til Styrelserne. Teknisk Forvaltning har derfor udarbejdet
supplerende notat om Miljøtilsynet med hovedtal og
bemærkninger (vedlagt).

Økonomiudvalget den 31. marts 2003
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Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:
Bilag:

"Miljøtilsyn 2002 - hovedtal og bemærkninger" af
19/3-2003.
Udskrift af indberetninger til Miljøstyrelsen og Skov- og
Naturstyrelsen ligger i sagen.

Indstilling:

Teknisk Forvaltning indstiller, at Plan- og Miljøudvalget
anbefaler:
1. at Økonomiudvalget og Byrådet tager Frederikssund
Kommunes miljøtilsynsberetning for 2002 til
efterretning, og
2. at beretningen offentliggøres.

Beslutninger:

Plan- og Miljøudvalget den 24. marts 2003, sag nr. 25:
Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.
Økonomiudvalgets møde den 31. marts 2003, sag nr.
85:
Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 86

Sydkajen, rådgivning

Journal nr.:

08.03.00G01/1320. Projekt nr. 004 084.

Sag fra:

Teknisk Udvalg

Lovgrundlag:

-

Sagsfremstilling:

I forbindelse med den resterende detailplanlægning af
infrastrukturen på Sydkajen, specielt med vægt på de
detaljerede miljømæssige og geotekniske forhold, skal der
bl.a. udarbejdes en miljøhandlingsplan som skal følges op
af en plan for specifikke afværgeforanstaltninger.
Planerne udarbejdes i sammenhæng med de tilsvarende
planer for Kubens byggerier, således at Sydkajen under et,
miljøsagsbehandles hos de overordnede myndigheder, bl.a.
Amtet.

Bevilling:

Der ansøges om tillæg til anlægsbevilling på kr. 250.000,
finansieret af de i investeringsoversigten afsatte midler for
år 2003 på kr. 250.000, til rådgivning på Sydkajen, projekt
nr. 004 084.
Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger.

Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:

Ingen.

Bilag:

Overslag af 7.marts 2003.

Økonomiudvalget den 31. marts 2003
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Forvaltningen indstiller,
at det overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefales, at
der ydes tillæg til anlægsbevilling på kr. 250.000, finansieret
af det på investeringsoversigten i 2003 afsatte
rådighedsbeløb på kr. 250.000 til rådgivning på Sydkajen.

Beslutninger:

Teknisk Udvalgs møde den 17. marts 2003, sag nr. 30:
Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.
Økonomiudvalgets møde den 31. marts 2003, sag nr.
86:
Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 87

Rådighedsbeløb overført fra drift til anlæg. Projekt nr.
222040
Kørebaneafmærkning, tunneller, broer m.v.
Bevillingsansøgning

Journal nr.:

05.03.00 G01/3953

Sag fra:

Teknisk Udvalg

Lovgrundlag:

Vejloven.

Sagsfremstilling:

I investeringsoversigten til budget 2003 - 2006 er der afsat
et rådighedsbeløb på kr. 450.000 til bl.a. nedenstående
arbejder:
Generaleftersyn af broer, tunneller m.v. samt mindre
reparationsarbejder.
Afmærkning på kørebaner
Udskiftning af buslæskure
Generaleftersyn af broer, tunneller m.v. omfatter:
Tilstandsvurdering af de enkelte konstruktionselementer
samt bygværket som helhed.
Undersøgelse af broen/tunnellen og registrering af skader
med angivelse af årsag og forslag til udbedring.
Anbefaling af særeftersyn.
På grundlag af resultaterne fra generaleftersynene
udarbejdes en oversigt over alle de kommunale broers
øjeblikkelige tilstand. Endvidere vurderes omkostningerne
ved reparation af de enkelte broer, tunneller og der opstilles
et forslag til reparations - og vedligeholdelsesbudget for de
kommende år med det formål, at bringe broernes og
tunnellernes tilstand op på et driftsmæssigt og
sikkerhedsmæssigt acceptabelt niveau.
Afmærkning på kørebaner og udskiftning af buslæskure
m.v. udføres i eget regi af afdelingen fo r Veje og Grønne
områder.

Bevilling:
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Der er i investeringsoversigten til budget 2003 - 2006 afsat
kr, 450.000 til kørebaneafmærkning, buslæskure/tunneller,
broer m.v.
Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:

Ingen.

Bilag:

Ingen.

Indstilling:

Forvaltningen anbefaler,
at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalg og Byråd
anbefaler at der ydes en anlægsbevilling til gennemførelse
af generaleftersyn af broer og tunneller, samt udførelse af
mindre reparationsarbejder, afmærkning på kørebaner samt
udskiftning af buslæskure finansieret af det på
investeringsoversigten i år 2003 afsatte rådighedsbeløb på
kr. 450.000.

Beslutninger:

Teknisk Udvalgs møde den 17. marts 2003, sag nr. 29:
Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.
Økonomiudvalgets møde den 31. marts 2003, sag nr.
87:
Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 88

Tilsynsplan for miljøarbejdet i 2003

Journal nr.:

09.00P21/3331

Sag fra:

Plan- og Miljøudvalget

Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

I 1997 indgik Kommunernes Landsforening aftale med
Miljøstyrelsen om minimumkrav til kommunernes årlige
tilsyn med virksomheder og landbrug.
Forslag til tilsynsplan for 2003 er baseret på som 1. prioritet
at opfylde denne aftale. Tilsynsplanen for 2003 for det
fælleskommunale miljøsamarbejde MIFAV er indarbejdet i
denne plan. Forvaltningen anbefaler derudover, at
indsatsområderne under punkt 2 prioriteres.
1. Det målsættes at føre rutinemæssigt tilsyn i 2003,
således at Miljøstyrelsens minimumskrav for tilsyn
med virksomheder og landbrug overholdes.
Derudover prioriteres nye virksomheder, der etablerer
sig i Frederikssund og virksomheder med forældede
vilkår i miljøgodkendelser, spildevandstilladelser m.v.
højt.
Valg af virksomheds- og landbrugstyper og
miljøemner sker under hensyn til fælles tilsynsplan og
tema i miljøsamarbejdet MIFAV.
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2. Øvrige indsatsområder:
• Vejlede ved køb/salg og lokalplaner/byggeprojekter
på forurenede ejendomme.
• Medvirke ved Frederiksborg Amts kortlægning af
forurenede ejendomme.
• Føre tilsyn på vandværker og registrere dem i nyt
edb-system.
• Sætte øget fokus på virksomheders affaldsproduktion,
håndtering (herunder eksport) og registrering i
forbindelse med Miljøstyrelsens udmeldte tema for
2003.
• Føre tilsyn på landbrug med gylletanke med fokus på
flydelag og de nye regler i
husdyrgødningsbekendtgørelsen.
• Plan for påbudsfasen vedrørende forbedret rensning
af spildevand i det åbne land på baggrund af tidsplan i
spildevandsplanen.
• Registrering af miljøfremmede stoffer i spildevand, der
afledes til Frederikssund Kommunes renseanlæg sker
i forbindelse med tilsyn.
• Miljøvurderinger i forbindelse med byudviklingsplaner.
Bevilling:

Driftsbudget under Politikområde 20 Miljø

Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:
Bilag:

-

Indstilling:

Teknisk Forvaltning indstiller, at Plan- og Miljøudvalget
anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at
Tilsynsplan for 2003 godkendes og at planen offentliggøres.

Beslutninger:

Plan- og Miljøudvalget den 24. marts 2003, sag nr. 26:
Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.
Økonomiudvalgets møde den 31. marts 2003, sag nr.
88:
Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 89

Slidlags - og fortovsarbejder i 2002 - projekt nr.
222094
Anlægsregnskab

Journal nr.:

05.01.08 G01/2319

Sag fra:

Teknisk Udvalg

Lovgrundlag:

Kommunens kasse - og regnskabsregulativ.

Sagsfremstilling:

Byrådet har på møde den 08. januar 2002 og den 12. marts
2002 givet en anlægsbevilling på henholdsvis kr. 358.000
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og kr. 2.029.000, i alt kr. 2.387.000 til gennemførelse af
anlægsarbejderne.
Bevilling:

Der foreligger følgende regnskab:
Tekst
Kørebaner
m.v.

Forbrug
2.270.492

Bevilling

Afvigelser

2 .387.000

-116.508

Afvigelsen u d g ø r ca. 5%.
Mindreforbruget på kr. 116.508 kunne ikke dække
omkostningerne til udlæg af slidlag på Vidarsvej som
udgjorde kr. 226.300.
Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger til
regnskabet.
Økonomi og personale
Ingen.
mæssige konsekvenser:
Bilag:

Ingen,

Indstilling:

Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg overfor
Økonomiudvalg og Byråd anbefaler,
at regnskabet godkendes, og
at mindreudgiften på kr. 116.508,00 tilgår
kassebeholdningen.

Beslutninger:

Teknisk Udvalgs møde den 17. marts 2003, sag nr. 28:
Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.
Økonomiudvalgets møde den 31. marts 2003, sag nr.
89:
Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 90

Lokalplan nr. 85, centerområde ved Roskildevej endelig vedtagelse

Journal nr.:

01.02.05P16/ 3478 - aw

Sag fra:

Plan- og Miljøudvalget

Lovgrundlag:

Planloven

Sagsfremstilling:

Forslag til lokalplan nr. 85 har været i offentlig høring i
perioden 08.01.03 til 05.03.03 og der er i høringsperioden
indkommet 9 høringssvar. Alle høringssvar er gennemgået i
vedlagte bilag 2.
Blandt høringssvarene nævnes her, at Bevaringsforeningen
mener, at arealet ikke udnyttes optimalt, og der burde i
stedet opføres arkitektur inspireret af den omkringliggende
bebyggelse.
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Byrådet har oprindeligt vurderet, at det aktuelle projekt var
det bedste blandt de fremlagte, og at projektet disponerer
en ganske problematisk grund på en fornuftig måde
således at der opnås gode boligkvaliteter både ude og inde.
Og det er på denne grundlag, at lokalplanforslaget blev
udarbejdet
På baggrund af samtlige høringssvar foreslår Teknisk
Forvaltning følgende ændringer af lokalplanen inden den
endelige vedtagelse:
Redegørelsen:
Afsnit om jordforurening opdateres jf. nye oplysninger fra
Frederiksborg Amt. Øvrige afsnit konsekvensændres i
forhold til nedenstående ændringer af lokalplanens
bestemmelser.
Lokalplanens bestemmelser:
§ 5 stk. 6 om vejadgang ad Birkevej ændres til Birkevej og
dennes forlængelse,
§ 3. stk. 2, 3 og 4 om områdets anvendelse ændres, så den
bliver klarere og mere i overensstemmelse med
kommuneplantillæg nr. 14. Endvidere tilføjes, at der kun
kan etableres klasse 1-virksomheder jf. Håndbog om Miljøog planlægning.
§ 5 stk. 4 omformuleres, således at der ikke er krav om
nicher i støjskærmen, men at der blot gøres plads til
cykelparkeringspladser mellem Banestien og støjskærmen.
§ 6 om tilslutningspligt til fjernvarme ændres, så det
fremgår, at den kun vedrører ny bebyggelse.
§ 12 om medlemspligt til grundejerforening udgår.
§ 15 om aflysning af deklarationer m.v. præciseres inden
tinglysning af lokalplanen, således at det klart fremgår,
hvilke servitutter, der er i strid med lokalplanen og derfor
bortfalder. Herunder nævnes, at tinglyst nedrivningsservitut
for del af den tidligere staldbygning af træ ved
lokalplanområdets nordvestlige hjørne aflyses. Som
erstatning for denne tilføjes ny lokalplanbestemmelse om,
at bygningen skal fremstå som en samlet bygning i det
omfang den bevares og at ændring af bygningens
anvendelse til anden anvendelse end lager samt ændring af
den eksisterende brandvæg i bygningen kræver
bygningsmyndighedens særlige tilladelse.
Kortbilagene ændres, så alle matrikelnumre kommer med
og så det fremgår, at den nordlige indkørsel til området går
ad privat fællesvej.
Endvidere har Teknisk Forvaltning foretaget en række
mindre, tekniske justeringer af planen, som det fremgår af
bilag 3.
B e villing:

-

-
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Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:
Bilag:

1. Kopi af samtlige høringssvar
2. Oversigt over høringssvar samt Teknisk Forvaltnings
bemærkninger og indstilling i forbindelse med disse.
3. Forslag til lokalplan 85, rettet til i overensstemmelse
med indstillingen i bilag 2.

Indstilling:

Teknisk Forvaltning indstiller, at lokalplan nr. 85 med
ovennævnte rettelser fremsendes til Økonomiudvalget og
Byrådets endelige vedtagelse og til offentlig bekendtgørelse
i henhold til planloven.

Beslutninger:

Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003, sag nr. 27:
Indstillingen anbefales, dog således at § 6 stk. 1 udgår.
Økonomiudvalgets møde den 31. marts 2003, sag nr.
90:
~
Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt med
den præcisering i redegørelsen, side 10 under:
"Varmeplan"
Af Frederikssund Kommunes varmeplanlægning fremgår, at
lokalplanområdet ligger i fjernvarmeområde. For nybyggeri
er der tilslutningspligt, ligesom der er tilslutningspligt ved
ændret anvendelse af eksisterende bygninger i forbindelse
med ombygning. Der er ikke tilslutningspligt for
eksisterende bebyggelse ved uændret anvendelse.

Sag nr. 91

Regionplantillæg om detailhandel

Journal nr.:

01.01.03G01/4150

Sag fra:

Teknisk Forvaltning

Lovgrundlag:

Planloven

Sagsfremstilling:

PIUR indkalder ved brev af 11. marts 2003 idéer og forslag
til et regionplantillæg om detailhandel.
Baggrunden for tillægget er ændringen i Planloven, der
overfører en del af kompetencen på området fra PIUR til
kommunerne. Det er imidlertid en forudsætning, at der er
udarbejdet et regionplan- og et kommuneplantillæg for
detailhandel.
Regionplantillægget skal indeholde udpegning af:
1. Beliggenheden af de centrale byområder og bydele.
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2. Beliggenheden af og de maksimale
bruttoetagearealer for dagligvarebutikker over 3.000
m2 og udvalgsvarebutikker over 1.500 m2.
3. Beliggenheden af og det maksimale bruttoetageareal
for byggeri til butiksformål i aflastningsområder uden
for byen og i bydelscentre.
Byrådet har besluttet at udarbejde et kommuneplantillæg
for detailhandel. I Strategi 2003 indarbejdes en række
hovedspørgsmål, og der lægges op til debat om indholdet i
kommuneplantillægget. Som baggrund for
planlægningsarbejdet er det samtidig besluttet at
gennemføre en detailhandelsanalyse. Resultaterne af
analysen forventes at foreligge i juni.
For at sikre koordineringen mellem region- og
kommuneplanlægningen anbefaler forvaltningen, at Byrådet
henviser til den gældende kommuneplan for så vidt angår
beliggenheden af de centrale byområder. Forvaltningen
anbefaler endvidere, at Byrådet orienterer om den
igangsatte kommunale detailhandelsplanlægning og
forbeholder sig ret til at vende tilbage med konkrete forslag
og idéer, når resultaterne af detailhandelsanalysen
foreligger.
Bevilling:
Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:
Bilag:
Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor
Byrådet anbefaler, at der i svaret til HUR:
1. henvises til Kommuneplan 1997-2009 for så vidt
angår beliggenheden af centrale byområder,
2. orienteres om tidsplanen for arbejdet med
detailhandelsanalyse og kommuneplantillæg, og at
kommunen forbeholder sig ret til at vende tilbage med
konkrete forslag og idéer, når resultaterne af
detailhandelsanalysen foreligger.

Beslutninger:

Økonomiudvalgets møde den 31. marts 2003, sag nr.
91:
Indstillingen anbefales godkendt.

Sag nr. 92

Anlægsregnskab for spildevandsforsyning af
daginstitutionen Græse Bakkeby Nord (Toftelund)

Journal nr.:

06.01.03G01/578/projekt nr. 141082.

Sag fra:

Teknisk Udvalg
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Lovgrundlag:

Miljøloven.

Sagsfremstilling:

Ved etableringen af daginstitutionen Toftelund i Græse
Bakkeby Nord blev der anlagt en ny spildevandsledning fra
Græse Strandvej til Toftelund. Denne nye
spildevandsledning erstattede en eksisterende
spildevandsledning der gik ind over Græse Bakkeby Skoles
areal. Skolen blev i den forbindelse tilsluttet
spildevandssystemet.
Tekst

Forbrug Bevilling

Afvigelser

Tilslutningsafgift

-125.592

-126.410

818

Hovedentreprise

319.455

362.000

-42.545

193.893

235.590

-41.727

1alt netto mindreudgift

-41.727

Årsagen til mindre omkostningerne skyldes primært
ændringer i projektet.
Anlægsregnskabet kan afsluttes og kontoen kan herefter
nedlægges.
Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger.
Bevilling:

Mindreudgift på kr. 41.727.

Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:
Bilag:

Ingen.

Indstilling:

Teknisk Forvaltningen indstiller, at Teknisk Udvalg overfor
Økonomiudvalg og Byråd anbefaler,
• at anlægsregnskabet godkendes, og
• at mindreforbruget reguleres over kassebeholdningen.

Beslutninger:

Teknisk Udvalgs møde den 17. marts 2003, sag nr. 27:
Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.
Økonomiudvalgets møde den 31. marts 2003, sag nr. 92:
Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 93

Forslag om samarbejde med forsikringsmægler om
udbud

Journal nr.:

83.15.15.054/4022

Lovgrundlag:

EF’s direktiv om udbud af tjenesteydelser

Sagsfremstilling:

Frederikssund Kommunes forsikringsportefølje skal i udbud
i 2003 med henblik på forsikringsaftale til ikrafttræden
1.januar 2004. Ved seneste udbud i år 2000 modtog

Økonomiudvalget den 31. marts 2003

Side 31 af 35

Frederikssund alene et samlet tilbud fra
KommuneForsikring uagtet et par private selskaber søgte
ind på markedet.
Forsikringsmarkedet har siden da været præget af voldsomt
stigende udgifter til erstatninger og reassurance med
tilsvarende præmiestigninger som resultat. De private
selskabers kundeforhold med enkelte kommuner har været
tabsgivende, og interessen fra disses side for det
kommunale forsikringsmarked er stærkt vigende.
Det vurderes imidlertid at Frederikssund Kommunes
positive udvikling på skadesiden vil kunne tiltrække
alternative tilbud fra flere selskaber underforudsæ tning af
at vi dels etablerer samarbejde i udbudsfasen med en
forsikringsmægler, og dels tilpasser kommunens
forsikringspolitik dette "nye forsikringsmarked".
Kontakt til kommunerne i 6-kommune samarbejdet i
september 2002 gav ikke grundlag for samarbejde omkring
forsikringsudbuddet, jæ vnfør bilag i sagen.
Det bemærkes at et eventuelt samarbejde med en
forsikringsmægler under selve forsikringsaftalens løbetid
først skal afklares, når forsikringsleverandøren kendes.
Der henvises i øvrigt til Flandleplanen for forsikringsudbud
2003 godkendt i Chefgruppen den 17. december 2002.
Efter denne plan skal Økonomiudvalget behandle en
indstilling i marts 2003.
Bevilling:

Ingen.

Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:

Udgift til forsikringsmægler kr. 50.000.
Beløbet rummes i budgetrammen for Risikostyring.

Bilag:

Følgende bilag ligger på sagen:
• Chefgruppens handleplan for forsikringsudbud 2003,
af 17. januar 2003
• Korrespondance vedrørende eventuelt samarbejde
omkring forsikringsudbud.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller at der etableres samarbejde med
forsikringsmæglervirksomheden Willis A/S med henblik på:
1. forslag til kommunens fremtidige
forsikringskonstruktion,
2. udarbejdelse af udbudsmateriale,
3. gennemførelse af udbud,
4. hjemtagelse af tilbud.

Beslutninger:

Økonomiudvalgets møde den 3. marts 2003, sag nr. 41:
Sagen udsættes.
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Mulighederne for provisionshonorering af mægler (inden for
en max. ramme på 50.000 kr.) belyses.
Supplerende
sagsfremstilling:

Bilag:

Indstilling:

Samarbejdet med en forsikringsmægler forløber i to faser:
Første fase omfatter de fire punkter nævnt under
"Indstilling" ovenfor.
Dette arbejde er en konsulentopgave, som Willis A/S løser
mod et på forhånd aftalt fast honorar. Drøftelser med Willis
A/S har afklaret, at der ikke kan indgås aftale om
provisionshonorar.
Anden fase omfatter servicering af den kommende
forsikringsaftale.
Dette arbejde honoreres med provision baseret på
forsikringstyper og præmiebetaling.
For nærværende skal Økonomiudvalget alene tage stilling
til samarbejde med Willis A/S omkring første fase.
Stillingtagen til et eventuelt samarbejde omkring anden fase
skal først ske, når tilbud fra forsikringsgiver foreligger.
• Forsikringsmægleraftale samt følgebrev hertil fra
Willis A/S.
Chefgruppen indstiller at der etableres samarbejde med
forsikringsmæglervirksomheden Willis A/S med henblik på:
1. forslag til kommunens fremtidige
forsikringskonstruktion,
2. udarbejdelse af udbudsmateriale,
3. gennemførelse af udbud,
4. hjemtagelse af tilbud.

Beslutninger:

Økonomiudvalgets møde den 31. marts 2003, sag nr.
93:
Godkendt.

Sag nr. 94

Strategi 2003

Journal nr.:

01.02. OOP 15/3400

Sag fra:

Teknisk Forvaltning.

Lovgrundlag:

Planloven.

Sagsfremstilling:

Byrådet skal i henhold til Planloven i den første halvdel af
valgperioden offentliggøre en strategi for
kommuneplanlægningen. Strategien skal indeholde
oplysninger om den planlægning, der er gennemført siden
sidste kommuneplanrevision, Byrådets strategi for
kommunens udvikling og en beslutning om, i hvilket omfang
kommuneplanen skal revideres.
Byrådet har på en række temamøder og Byrådsmøder
gennem de seneste 6 måneder drøftet prioriteringer og
indhold i Strategi 2003.
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Der foreligger nu et udkast til Strategi 2003, som er
udformet som et oplæg til debat med borgerne. Efter
behandlingen i Økonomiudvalg og Byråd gøres materialet
færdigt med indsættelse af fotos og den endelige justering
af tekst og lay-out.
Strategi 2003 ledsages a f årsberetningen, som bl.a.
indeholder en statusbeskrivelse og en redegørelse for
planlægningen siden sidst. Årsberetningen forventes
vedtaget 13. maj.
Strategi 2003 fremlægges til debat med borgerne fra 20.
maj til 18. august 2003. Der afholdes følgende
borgermøder:
Borgermøde om Strategi 2003:
Onsdag d. 4. juni 2003
Møde om kommuneplantillæg for erhvervsområder:
Tirsdag d. 27. maj 2003
Tirsdag d. 10. juni 2003
Tirsdag d. 17. juni 2003.
Der skal tages stilling til, hvordan oplægget skal
distribueres. Der er to alternative muligheder:
Model 1: Debatoplægget trykkes i 10.000 eksemplarer, som
distribueres til alle husstande, virksomheder m.v.
Trykkeudgifter: 60.000 kr.
Distribution: 13.000 kr.
Udgifter i alt: 73.000 kr.
Model 2: Debatoplægget trykkes i 2.000 eksemplarer, som
kan afhentes på Rådhuset, biblioteket, dagligvarebutikker
m.v. Der bringes et resumé af Strategi 2003 på et
midteropslag i Frederikssund Avis.
Trykkeudgifter: 31.000 kr.
Midteropslag: 35.000 kr.
Udgifter i alt: 66.000 kr.
Chefgruppen anbefaler, at der tilrettelægges en debat med
borgerne på nettet via kommunens hjemmeside. Udgifterne
til etablering af et debatforum er 10.000 kr.
Udgifterne til trykning m.m. finansieres over driftskontoen til
"Kommuneplan".
Bevilling:
Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:

Økonomiudvalget den 31. marts 2003

Bilag:

Strategi 2003 - udkast af 26. marts 2003.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller, at:
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1. Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler at
godkende Strategi 2003 som oplæg til debat med
borgerne
2. Økonomiudvalget tager stilling til, hvordan Strategi
2003 skal distribueres
3. Økonomiudvalget tiltræder, at der etableres et
debatforum på nettet.
Beslutninger:

Økonomiudvalgets møde den 31. marts 2003, sag nr.
94:
Ad pkt. 1:
Indstillingen anbefales godkendt med Økonomiudvalgets
ændringsforslag indarbejdet.
Ad pkt. 2:
Model 1 anbefales godkendt.
Ad pkt. 3:
Økonomiudvalget kan ikke tiltræde indstillingen. Modellen
vedrørende høringen på hjemmesiden af Trafik- og
Miljøhandlingsplanen ønskes i stedet anvendt.

Sag nr. 95

Center for udvikling i Nordsjælland

Journal nr.:

24.00P20/4124

Sag fra:
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Borgmestrene i Frederiksborg amt har sammen med
amtsborgmesteren iværksat et udviklingsprojekt, som skal
føre til en egentlig selskabsdannelse omkring sommeren
2003. Folder om projektet "Learning & Innovation", Center
for udvikling i Nordsjælland er fordelt til Byrådets
medlemmer.
En midlertidig bestyrelse udarbejder endeligt
beslutningsgrundlag for centeret, som udsendes i foråret før
Byrådets stillingtagen til medlemskab af centeret.
Projektet anbefales, da det vil styrke den samlede region og
indebære muligheder for en yderligere styrkelse af
Frederikssunds regionale rolle i sammenhæng med
visionen om uddannelsescenter og erhvervsudvikling.

Bevilling:
Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:

Økonomiudvalget den 31. marts 2003

Bilag:

Folder er tidligere udsendt til Byrådet.

Indstilling:

Borgmesteren anbefaler:
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1. at Byrådet tilkendegiver positiv interesse for
deltagelse i projektet, og
2. at forvaltningen forbereder egentligt
beslutningsgrundlag med økonomiske konsekvenser
på baggrund af yderligere materiale fra den
midlertidige bestyrelse.
Beslutninger:

Økonomiudvalgets møde den 31. marts 2003, sag nr.
95:
Godkendt.

Sag nr. 96

Orienteringssager

Sagsfremstilling:

Beslutninger:

1. Ansøgning om tilskud til sommerferie for
"Tjernobylbørn" 2003, skr. af 13. marts 2003 fra
Tjernobylbørnenes Venner.
2. Generalforsamling i Kommunernes Pensionsforsikring
A/S den 30. april 2003, skr. af 11. marts 2003 fra
Sampension.
Økonomiudvalgets møde den 31. marts 2003, sag nr.
96:
Pkt. 1: Afslag.
Pkt. 2: Taget til efterretning.

