FREDERIKSSUND KOMMUNE
Sekretariatet

D A G S O R D E N
for
ØKONOMIUDVALGETS MØDE den 7. juni 1993 kl. 8.30.

128. Kommunernes Landsforenings opfølg
ningsrapport på udviklingsprojektet.
fra K L vil komme til
stede og gennemgå rapporten, der
vedlægges.

129. Frederikssund Kunstforening anbefaler
i skrivelse af 16. maj 1993, at kom
munen erhverver et maleri af
Motivet er portrætter
af gamle Frederikssund borgere,
m. fl.
Maleriet, der for tiden er udstillet
i det tidligere Kvickly, kan erhver
ves for 8.000 kr.

130. Teknisk udvalg fremsender forslag til
takster for vandforsyningen gældende
fra 1. september 1993.
Forslag til drifts- og anlægsbudget
ter vil medføre en forhøjelse af
vandpriserne samt forbrugsafgiften
for ejendomme uden vandmåler med
3 , 72.

Prisbladet er blevet forenklet ved at
den årlige målerafgift, som er udreg
net efter målerstørrelse, er ændret
til abonnementsafgift hvor alle for
brugere betaler det samme beløb uan
set målerstørrelse og afregningsform.
fortsættes
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fortsat
Den årlige abonnementsafgift er for
højet med 3,7Z af den laveste årlige
målerleje. Der vil ved omlægningen af
målerlejen være en manglende indtægt
på ca. kr. 30.000.-.

131. Teknisk udvalg ansøger om anlægsbe
villing på 600.000 kr. til befæstelse
af grusfortove, finansieret af konto
02.28.22.3.56, hvor beløbet er afsat
til formålet.

132. Kultur- og fritidsudvalget fremsender
ansøgning fra Komiteen Frederikssund
Blå Billed By om tilskud på 25.000
kr. til projekt Kunst i naturen natur i kunsten.
Udvalget har givet afslag, men
har ønsket sagen oversendt til
byrådet med forslag, at ansøgningen
imødekommes.

133. Kultur- og fritidsudvalget fremsender
sag fra byggeudvalget vedrørende ak
tivitetshuset i det gamle Elværk.
Byggeudvalget har i sit møde den 19.
maj 1993 diskuteret hvilke forvent
ninger der lå til grund for byrådets
beslutning om at bevilge
kr. 3.218.920.- til etablering af
aktivitetshus i det gamle Elværk.
På baggrund af indhentede tilbud på
om- og tilbygning kan den samlede
renovering opgøres til
kr. 4.560.000.- opdelt i tre etaper
således:
Etape 1
Etape 2
Etape 3

kr. 3.200.000
kr.
940.000
kr.
420.000

Kultur- og fritidsudvalget indstil
ler, at etape 1 igangsættes.
For så vidt angår etape 3 ønsker
denne
udført samtidig, hvorfor der ønskes
en tillægsbevilling på
kr. 350.000.Ole Søegaard ønsker en vurdering af
eventuel igangsættelse af etape 2 og
3, når oversigt over kommunens sam
lede økonomi foreligger.
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134. Børn- og ungeudvalget instiiler - som
en konsekvens af byrådets beslutning
den 11. maj 1993 om udsættelse af
etablering af en fritidsklub - at der
gives en tillægsbevilling på
kr. 600.000.- til etablering af pas
ningstilbud til 4. klassebørn i sko
lefritidsordningerne i 1993.

135. J.N.EjendomsCenter har i skrivelse af
22. april 1993 meddelt, at øen Køl
holm er til salg for 250.000 kr. kon
tant. Formanden for plan- og miljøud
valget indstiller - under henvisning
til, at byrådet den 5. juli 1988 gav
udtryk for interesse for at overtage
øen - at køb finder sted.

136. Jytte Holm-Pedersen har anmodet om
fornyet drøftelse af rapporten
"Jobhusets organisatoriske tilknyt
ning og samarbejde med social- og
sundhedsforvaltningen."
Kopi af styregruppens indstilling af
10. december 1992 vedlægges.

137. Forslag til ligningsplan for perioden
1993/94.

138. Plan- og miljøudvalget fremsender
meddelelse om endelig finansiering
for byggeriet Frederiksborggade 18,
Borgerstifteisen.
Byfornyelsesselskabet har i forbin
delse med hjemtagningen af realkre
ditlånene konstateret et uforbrugt
beløb på 71.000 kr., hvorefter indek
slånet kan opgøres til 554.534 kr.
mod 625.543 kr. ved godkendelseaf
byggeregnskabet.

139. Teknisk udvalg ansøger om frigivelse
af det på investeringsoversigten af
satte beløb kr. 500.000.- (konto
02.28.22.3.065) til differentierede
hastighedsgræser.
Det forudsættes, at Miljøstyrelsen
giver tilskud med et tilsvarende be
løb.
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140. Teknisk udvalg meddeler til orien
tering, at udvalget på sit møde den
25. maj 1993 drøftede idéoplæg til
trafiksanering i Frederikssund bymid
te .
Det forelagte skitseprojekt omfatten
de tre dispositionsforslag blev taget
til efterretning for senere detailbe
handling herunder udarbejdelse af
tisplan for etapevis udbygning af
strækningen Østergade/Havnegade.
Det blev endvidere besluttet, at rå
dighedsbeløbene i investeringsover
sigten 1993-1996 på konto
02.28.22.3.057 Østergade/Havnegade/Torvet - istandsættelse forsøges
fastholdt med ialt kr. 3,0 mio. for
delt over fire år, med kr. 750.000.pr. år svarende til den anslåede an
lægsudgift for den etapevise udbyg
ning af strækningen.

141. Ansøgning fra Frederikssund Erhvervs
råd om støtte på 16.000 kr. fra mar
kedsføringspuljen til opstart af
Europafestival 1994.
Beløbet udgør 2/3 af den samlede ak
tivitet på 24.000 kr.

142. Teknisk udvalg ansøger om anlægsbe
villing på 650.000 kr. til etablering
af vandforsyningsledning i Græse Sko
levej og mellem Præstemarken og Sigerslevøstervej med tilhørende stik
ledninger, finansieret over konto
01.22.04.3.098, hvor beløbet er af
sat .
Udvalget bemærker, at det under sa
gens behandling var opmærksom på di
rektionens brev af 10. maj 1993,
hvori det anbefales at udsætte og
revurdere aktiviteter, der ikke er
iværksat.
På foranledning heraf ønskede teknisk
udvalg at gøre økonomiudvalget op
mærksom på, ab der ikke er forbundet
driftsudgifter med den ansøgte an
lægsbevilling, a_t anlægget udføres i
overensstemmelse med kommunens vand
forsyningsplan samt at tidspunktet
for udførelsen af arbejdet økonomisk
er meget fordelagtig for kommunens
vandforsyning, idet priserne i den
nuværende situation er meget lave.

&-p C l¥o.

o~et M /

/4 ^

3v-vtln d vtC t*

143. Teknisk udvalg meddeler i skrivelse
af 2. juni 1993, at projekt vedrøren
de etablering af rundkørsel i krydset
A. C. Hansensvej -kryds ved Nygade
samt skitseprojekt vedrørende trafik
sanering af Byvej udsættes til 1994
under henvisning til kommunens økono
miske situation.

144. Det sociale udvalg fremsender under
henvisning til byrådets beslutning af
12. maj 1992 forslag vedrørende etab
lering af SUNDHEDSRÅD i Frederikssund
kommune.
Sundhedsrådets opgaver ifølge forsla
get er følgende:
Sundhedsrådets opgave vil være at
formulere visioner og mål for sund
hedsfremmende og forebyggende initia
tiver på grundlag af viden om udvik
lingen i lokalsamfundet.
Sundhedsrådet skal være idégruppe og
tilskynde til indarbejdelse af fore
byggelse såvel gennem planlægning som
ved igangsætning af projekter. I for
hold til borgerne vil det have betyd
ning, at der foregår en synlig sund
hedsindsats i kommunen.
Sundhedsmæssig forsvarlig anvendelse
af offentlige ressourcer såvel som
styrkelse og anvendelse af borgernes
ressourcer bør tilgodeses i projek
ter.
Sundhedsrådet skal koordinere en sam
fundsudvikling og livstilsudvikling,
der fremmer borgernes sikkerhed og
sundhed. Helhedsløsninger tilstræbes
gennem tværfagligt og tværsektorielt
samarbejde.
Sundhedsrådet skal samarbejde om
fremskaffelse af fornødne resourcer
til prioriterede indsatser.

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

FREDERIKSSUND KOMMUNE
BORGMESTERKONTORET
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Dat0:

3. juni 1993

Journ. nr.:
Deres ref.:

Til
Sagsbehandler:

^

Økonomiudvalget

Ansøgninger om støtte til betaling af beboerindskud
Til nedennævnte boligtagere er bevilget:
Rente- og afdragsfrit lån:
1.

2.

3.

4.

5.

Endelig er der givet afslag på ansøgning om støtte fra:
6.

7.

8.

Hed 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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FRDERIKS SUND KOMMUNE
Sekretariatet

T I L L Æ G S D A G S O R D E N
til
ØKONOMIUDVALGETS MØDE den 7. juni 1993 kl. 8.30.

146. Kommunens regnskab for 1992.
Det fremgår af materialet
- der vedlægges - at det samlede
regnskabsresultat udviser et overskud
på 12 mili. kr.

147. Det sociale udvalg fremsender socialog sundhedsforvaltningens oplæg af
22. april 1993 vedrørende konsekven
ser ved byrådets brug af lov om bo
ligbyggeri til anvisning af boliger i
de almennyttige boligselskabers ejen
domme i Frederikssund.
Udvalget bemærker, at man har til
sluttet sig oplægget, samt at udval
get primært ønsker at sikre varige
boligplaceringer ud fra frivillige
aftaler.
Hvis dette ikke er muligt, indstiller
udvalget, at byrådet gør brug af lo
vens muligheder i overensstemmelse
med oplægget.
Sagen er optaget på byrådets dags
orden under nr. 67.

148. Programudvalget vedrørende pen
sionistboligerne på Ventevej har på
sit møde den 2. juni 1993 drøftet
mulighederne for evt. salg af ejen
dommene og anmoder om byrådets prin
cipielle holdning hertil.
Sagen er optaget på byrådets dagsor
den under nr. 79.
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