FREDERIKSSUND KOMMUNE
Sekretariatet

D A G S O R D E N
for
ØKONOMIUDVALGETS MØDE den 6. december 1993 kl. 8.30 i udvalgsværelse nr. 2.

287. Egnsmuseet Færgegården meddeler i
skrivelse af 26. november 1993, at
museet i juni 1994 har eksisteret i
10 år, samt at jubilæet ønskes mar
keret ved udgivelse af et jubilæums
skrift.
Der foreligger tilbud på kr. 71.200.for trykningen, og der ansøges om et
tilskud til udgivelsen.

288. Teknisk forvaltning har opgjort ud
gifterne til belysning af "Stævnings
manden" på Torvet til
kr.
Udgiften er ikke budgetteret og til
lægsbevilling er fornøden.

289. Arbejdernes Kooperative Byggeforening
har i skrivelse af 18. oktober 1993
ansøgt om godkendelse af gennemførel
se af renovering af trapper og
facadepartier ved opgange i bebyggel
sen Bøgebakken.
Udgifterne er opgjort til ialt
757.528 kr. incl. moms.
Der er ingen bemærkninger fra teknisk
forvaltning og økonomisk forvaltning
til renoveringen, der derfor indstil
les godkendt.
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290. Fornyet behandling af vedtægterne for
"Den selvejende institution
Frederikssund Vikingeboplads".
Det blev på mødet den 15. november
1993 besluttet at anmode forvaltnin
gen om at vurdere især økonomien i
§ 3.
I notat af 23. november 1993 har øko
nomisk afdeling redegjort for afde
lingens opfattelse af materialet, og
det konkluderes, at vedtægterne ikke
bør godkendes på det foreliggende
grundlag.
Kopi af notatet vedlægges.

291. Plan- og miljøudvalget indstiller, at
den af Frederiksborg amt vedtagne
erhvervssamarbejdsstruktur for amtet
samt en "Erhvervspolitik for Fre
deriksborg amt af oktober 1993" tages
til efterretning.

292. Plan- og miljøudvalget indstiller, at
det indberettes til Bygge- og Bolig
styrelsen, at Frederikssund kommune i
1994 ønsker tildelt en kvote på 50
andelsboliger og en vejledende til
sagnsramme til byfornyelse og bolig
forbedring i årene 1994-1997 på 40
miil. kr.

293. Frederikssund Venskabsbyforening med
deler i skrivelse af 29. november
1993, at den i juni 1993 bevilgede
underskudsgaranti på 5.000 kr. til et
Frederikssund-Krogerupprojekt ikke
bliver anvendt, og der tilbagebetales
yderligere 2.021,80 kr., idet kommu
nens tilskud ikke er fuldt anvendt.

294. Teknisk udvalg fremsender sag ved
rørende opførelse af et kraft-varme
værk i Frederikssund.
Udvalget indstiller
at det nye kraft-varmeværk opføres
og drives af Frederikssund Fjernva rme forsyning,
at der nedsættes et byggeudvalg be
stående af teknisk udvalg.
En repræsentant fra fjernvarme
forbrugergruppen knyttes som ob
servatør til udvalget. Teknisk
direktør - eller dennes repræsen
tant - er sekretær for udvalget.
- fortsættes
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294 fortsat
at

det bemyndiges udvalget at fore
stå projektering og antagelse af
rådgivere,
at det pålægges byggeudvalget at
udarbejde forslag til indstilling
om anlægsbevilling,
at bemyndige byggeudvalget - når
anlægsbevillingen er meddelt af
byrådet - at forestå udbud og
antagelse af fordelagtigste til
bud, samt at følge byggeprocessen
og afholde afleveringsforretning,
at bemyndige byggeudvalget til at
optage forhandlinger med NESA om
vilkår for nettilslutning og salg
af el og med HNG om nettilslut
ning og køb af naturgas,
at pålægge byggeudvalget at udarbej
de forslag til indstilling om
driftsbudget og takstforhold,
at der nedsættes en styregruppe be
stående af: Den tekniske direk
tør, afdelingslederen for forsy
ningsafdelingen, fjernvarmevær
kets driftsleder, beredskabsche
fen, medarbejdere fra teknisk
forvaltnings bygningsinspektorat
og byplanafdeling samt arkitekt
og teknisk rådgiver.
Det er styregruppens opgave at
sikre projektets planlægning og
tilrettelæggelse og praktiske
gennemførelse,
at der ved udformningen af kraft
varmeværket tages vidtgående
æstetiske hensyn - herunder til
omgivelserne,
at der afsættes 2Z af byggesummen
til særligt kvalitetsbetonet ud
formning af anlæg og friarealer,
at udgifter til rådgivere for
skudsvis afholdes over fjernvar
meforsyningens driftsbudget ind
til anlægsbevilling er meddelt.
Kopi af indstillingen af 1. december
1993 og teknisk direktørs redegørelse
af samme dato vedlægges.
Teknisk direktør vil deltage i sagens
behandling.

295. Fornyet behandling af sag vedrørende
ydelse af supplerende tilskud til
børnepasning i forbindelse med orlov.
Børn- og ungeudvalget indstiller, at
tilskud kun gives til forældre med
børn under 3 år, hvilket ikke fremgik
af sagen ved byrådets behandling den
12. oktober 1993.
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296. Børn- og ungeudvalget indstiller ved
rørende regulering af elevtalsafhæn
gige rammebeløb til skolerne og sko
lefritidsordningerne pr. 1. august
1993, at mindreforbruget på henholds
vis 31.090 kr. og 4.290 kr., tilgår
fælleskontoen for undervisningsmidler
med henblik på indkøb af nye under
visningsmidler betinget af den nye
folkeskolelov.

297. Forbundet af offentligt ansatte med
deler i skrivelse af 2. december
1993, at forbundet er interesseret i
at erhverve en grund på 1.700 m 2,
beliggende i Ådalen (KKS-grunden) med
et prisgrundlag på 150 kr. pr. m 2 og
med overtagelse pr. 1. januar 1994.
Der ønskes opført en kontorbygning på
840 etagemeter.

298. Teknisk udvalg fremsender forslag til
takster for elforsyningen gældende
fra 1. januar 1994, der indstilles
godkendt.
Kopi af indstillingen vedlægges.

299. Teknisk udvalg fremsender projektredegørelse for fuld udbygning af
fjernvarmeområdet.
Redegørelsen, hvoraf kopi vedlægges er status over 5 års perioden fra
beslutningen om fuld udbygning af
fjernvarmeområdet, der blev vedtaget
af byrådet den 13. december 1988.

300. Teknisk udvalg fremsender følgende
anlægsregnskaber:
Afsluttet regnskab vedr. anlægsarbe ide
Z35060 Vedligeholdelse af bro over
Sillebro Å (Strandvang,en)
udg.
indt.
Anlægsbev. 1.000.000,00
afh.udg./
indt.
1.157.477.77
Merudg./
merindt.
157.477,77

500.000,00
578.498,87
78.498,87

232071 Marbækvejs forlængelse fra Plantageve i til
A. C. Hansensvei.
Samlet anlægsbevil
ling
8.800.000,00
Afholdte
udg.
9.018.766,11
Merudgift
218.766,11

- fortsættes
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- fortsat
232070 Gaderepulering ved gi. rutebilstation.
0,00
Anlægsbev. 3.100.000,00
Afh. udg./
146.400.00
indt.
3.465.422,89
Merudg./
146.400.00
Merindt._____ 365.422,89

513096 Opførelse af daginstituion
Frederiksborggade 2.
Samlet
anlægsbev.
afholdte udgifter
Mindreudgift

0510A1 Kloakering LI. Rørbæk.
Anlægsbev. 1.464.000,00
afh.udg./
indt.
1.563.830,46
Merudg./
merindt.
99.830,46

051045 Kloakering Sigerslewester.
Anlægsbev. 1.220.000,00

afh.udg./
indt.
1.637.135,13
Merudg./
mindreindt. 417■135,13

4.174.918,00
4.089.640,75
85.277,25

488.000,00
498.710,00
10.710,00

48.800,00

0,00
48.800,00

Regnskaberne indstilles godkendt og
merudgifterne/merindtægterne regu
leret over kassebeholdningen.

301. Teknisk udvalg fremsender regnskaber
over anlægsarbejder vedrørende
energibesparende foranstaltninger.
Samlet anlægs
bevilling
Samlet forbrug

6.241.320,00
6.295.038,92

Merudgift
53.718,92
der indstilles godkendt og reguleret
over kassebeholdningen.

302. Økonomisk afdeling fremsender over
sigt over reguleringer i forbindelse
med årsafregningen af forskellige
skattebeløb, der udviser et samlet
merprovenu på 8.591.664 kr., der ind
stilles indtægtsbevilget og tillagt
kommunens likvide aktiver.
Oversigten vedlægges.

303. Økonomisk afdeling fremsender over
sigt over lønudgifter m.v. på hoved
konto 6 (administrationsområdet), der
udviser et samlet bevillingsbehov på
851.484 kr. til løn- og pensionsfor
sikringspræmier ifortsættes
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303 fortsat
Som baggrund for bevillingsansøgnin
gen bemærkes, at lønudgifterne på
administrationsområdet har udviklet
sig hurtigere end det er forudsat ved
lønbudgetteringen. Samtidigt er der i
forbindelse med registreringen af den
ændrede lønstruktur ved en fejl fra
trukket lønbeløbet til en stilling 2
gange.
Det skal bemærkes, at forbruget ikke
har baggrund i et højrere normerings
forbrug end forudsat ved budgetlæg
ningen.
Oversigten vedlægges.

304. Kommunernes Revisionsafdeling frem
sender følgende revisionsberetninger,
n r . 15. Havnens regnskab for 1992.
Revisionen har ikke givet anledning
til bemærkninger.
nr. 9$. Renovationsområdet.
Som det fremgår af den vedlagte be
retning har revisionen en række be
mærkninger, der har været forelagt
teknisk direktør. Dennes bemærkninger
af 24. november 1993 og økonomisk
afdelings notat af 2. december 1993
vedlægges.
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305. Løn- og personalesager.
a. Løn- og personalekontoret frem
sender sag vedrørende indstilling
om afsked af
Kopi af løn- og personalekon
torets skrivelse af 1. december
1993 vedlægges.

b.

ansøger i
skrivelse af 29. november 1993 om
afsked fra den 31. januar 1994,
idet han er blevet tilbudt ansæt
telse som økonomichef i Hørsholm
kommune.

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