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FREDERIKSSUND KOMMUNE

U D S K R IF T
Økonomiudvalget

16. juni 2003
efter styregruppemødet ca. kl. 13.30

i mødelokale 9

Mødedeltagere:

Knud B Christoffersen, Finn Vester, Bente Nielsen
Lis Olsen, Stefan G. Rasmussen
Tomas Therkildsen (KLK), chefgruppen (- Mogens
Højenvang) samt Dennie Grauballe deltog under
behandlingen af pkt. 145-148.

Fraværende:

Mødet slut:

Kl. 18.45
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Gennemførelse af økonomisk strategi for 2004 og
overslagsårene 2005-2007 på fagudvalgenes områder

Journal nr.:

00.01.Ø02/4014

Sag fra:

Økonomisk Afdeling

Lovgrundlag:

Lov om Kommunernes Styrelse § 21, stk. 3.

Sagsfremstilling:

Ifølge den overordnede tidsplan for udarbejdelsen af budget 2004
2007 skal fagudvalgene i perioden 10.-17. juni 2003 behandle
budgetoplægget og de administrative forslag til driftsbesparelser.
Helt konkret anbefales det i den økonomiske strategi, at
fagudvalgene behandler og rangordner de administrative
besparelsesforslag og tilføjer eventuelle bemærkninger som
forberedelse af høringsprocessen i MED-udvalg, brugerbestyrelser
m.v.
Såfremt fagudvalgene ønsker at fjerne enkelte af de administrativt
udarbejdede spareblokke, skal de erstattes af kompenserende
besparelser.
Supplerende besluttede Økonomiudvalget den 4. juni 2003 at
anmode fagudvalgene om at kommentere og rangordne
besparelsesforslagene til Økonomiudvalgets behandling af sagen
forinden udvalgets stillingtagen til iværksættelse af
høringsprocessen.
Fagudvalgene har i perioden 10. juni til 12. juni 2003 behandlet
besparelsesforslagene på udvalgenes respektive områder.

Bevilling:

Ingen.

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Afventer fastlæggelse af mål og metoder for den økonomiske
strategi.

Bilag:

1. Udskrift af Plan- og Miljøudvalgets møde den 12. juni 2003.
2. Udskrift fra Børn- og Ungeudvalgets møde den 11. juni 2003
3. Udskrift fra Socialudvalgets møde den 10. juni 2003
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4. Udskrift fra Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 11.
juni 2003
5. Udskrift og bilag fra Teknisk Udvalgs møde den 10.
juni 2003 på:
• Gennemførelse af Økonomisk Strategi
• 3 aktivitetsændringsskemaer til driftsbudget 2004 2007
• Gældsafviklingsplan og gebyrer for
renovationsområdet
• Gældsafvilklingsplan forvandforsyningsområdet
• Gældsafviklingsplan for spildevandsområdet
Investeringsoversigt:
1. Der vedlægges investeringsoversigt for perioden 2004
- 2007.
2. Notat samt 5 scenarier for udbygning af Sydbyen
3. Notat om mulige engangsindtægter vedr. de
kommunale ejendomme, dateret 12. juni 2003.
Blokbesparelser:
1. Oversigt over samtlige foreslåede besparelser, som
har været behandlet i fagudvalgene i perioden 10. 12. juni 2003, vedlagt sag nr. 146.
2. Oversigt over de besparelser, som fagudvalgene har
foreslået sendt i høring.
Indstilling:

Tomas Therkildsen, KLK og chefgruppen deltager i
behandlingen af denne sag.
Økonomiudvalget anmodes om stillingtagen til:
1. hvilke blokke, der skal sendes i høring,
2. evt. salg af arealer og bygninger, jfr. Teknisk
Forvaltnings 2
notater af henholdsvis 27. maj og 12. juni 2003
3. hvilket/hvilke scenarier for udbygning af Sydbyen, der
skal indarbejdes i budgetforslaget i forbindelse med
den videre behandling af den økonomiske strategi,
4. at gældsafviklingsplan for spildevandsområdet
godkendes,
5. hvorvidt høringsprocessen i perioden 18. juni -12.
august 2003 skal gennemføres, samt
6. den videre proces for gennemførelse af den
økonomiske strategi.

Beslutninger:

Økonomiudvalgets møde den 16. juni 2003, sag nr. 145:
Vedrørende pkt. 5 (+1):
Fire medlemmer godkender at høringsprocessen udsættes
til "septemberrunden".
1 medlem Bente Nielsen (V) ønsker høringen gennemført
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nu med anmodning om yderligere besparelsesforslag til
udmøntning/opfyldelse af sparerammerne på 18 mio. kr.
Vedrørende pkt. 6:
De politiske grupper anmodes om at komme med yderligere
besparelsesforslag, der kan indgå i den videre
budgetlægning.
Økonomiudvalget godkender at der afholdes en
seminardag med chefgruppen, Økonomiudvalget og KLK
den 12. august 2003 med henblik på at udarbejde
oplæg/forslag til den - efter fagudvalgenes behandling af
besparelsesblokkene - manglende opfyldelse af den
vedtagne rammebesparelse på 18 mio. kr. i 2004 og
følgende år.
Oplægget behandles på budgetseminaret den 25. august
2003.
Vedrørende pkt. 2:
Økonomiudvalget anmodede om, at der sker en nærmere
vurdering af
a. anvendelsesmuligheder ved slag og
b. mæglervurdering på mulige indtægter for
ejendommene
1. Fioma, Kirkegade 14 og 18 (V og C)
2. Bakkestræde 1 og 3 (V og C)
3. Kirkegade 12
Mulige parcelhusudstykninger Græse Landsby og Bjergvej
fremmes ved forelæggelse for Plan- og Miljøudvalget af de
planlægningsmæssige initiativer.
Vedrørende pkt. 3:
Fastlæggelse af scenarie indgår i den videre
budgetlægning.
Vedrørende pkt. 4:
Anbefales godkendt.

Sag nr. 146

Budgetforslag 2004 og overslagsårene 2005-2007 for
Økonomiudvalgets område

Journal nr.:

00.01.002/4014

Sag fra:

Chefgruppen

Lovgrundlag:

Lov om Kommunernes Styrelse § 21, stk. 3

Sagsfremstilling:

Ifølge den overordnede tidsplan for udarbejdelsen af budget
2004-2007 skal fagudvalgene i perioden 10.-17. juni 2003
behandle budgetoplægget og de administrative forslag til
driftsbesparelser.
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Helt konkret anbefales det i den økonomiske strategi, at
fagudvalgene behandler og rangordner de administrative
besparelsesforslag og tilføjer eventuelle bemærkninger som
forberedelse af høringsprocessen i MED-udvalg,
brugerbestyrelser m.v.
Såfremt fagudvalgene ønsker at fjerne enkelte af de
administrativt udarbejdede spareblokke, skal de erstattes af
kompenserende besparelser.
Supplerende besluttede Økonomiudvalget den 4. juni 2003
at anmode fagudvalgene om at kommentere og rangordne
besparelsesforslagene til Økonomiudvalgets behandling af
sagen.
Økonomiudvalget skal behandle de områder af budgettet,
som udvalget i sin egenskab af fagudvalg er ansvarlig for.
Bevilling:

Ingen

Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:

Afventer fastlæggelse af mål og metoder for den
økonomiske strategi.

Bilag:

1) Områdebeskrivelser.
2) Beskrivelse af besparelsesblokke.
3) Øvrige aktivitetsændringsskemaer.
Aktivitetsændringsskemaer, drift:
Konsulentbistand til aktiviteter i forbindelse med opfølgning
på Strategi 2003 m.v.
Anskaffelse af IT-udstyr.

Indstilling:

På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning af 4. juni
2003 anmodes udvalget om:
1. at kommentere og rangordne besparelsesforslagene, og
Endvidere anmoder Chefgruppen Økonomiudvalget om,
2. at tage stilling til eventuel indarbejdelse af
aktivitetsønskerne i budgetmaterialet,
3. at godkende områdebeskrivelserne, og
4. at fremsende budgetforslaget for 2004-2007 herunder de
rangordnede besparelsesforslag til den videre
budgetbehandling.

Beslutninger:

Økonomiudvalgets møde den 16. juni 2003, sag nr. 146:
Økonomiudvalget godkendte at besparelsesforslagene
indgår i den videre budgetlægning og sendes i høring.
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Økonomiudvalget godkender at aktivitetsønskerne i skema
10115 konsulentbistand og 10115 IT-udstyr indarbejdes i
budgetforslaget.
Områdebeskrivelserne blev godkendt.

Sag nr. 147

Budgetopfølgning pr. 30. april 2003 investeringsoversigt

Journal nr.:
Sag fra

Økonomisk Afdeling

Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse

Sagsfremstilling:

Med udgangspunkt i et konstateret forbrug pr. 30. april
2003 samt en vurdering af forbruget for resten af
regnskabsåret 2003 har Teknisk Forvaltning udarbejdet en
opgørelse på køb og salg under Økonomiudvalgets område
samt på Teknisk Udvalgs område.
Merudgifterne på Økonomiudvalgets område skyldes, at
tilslutnings-afgifterne for 2. etape af Græse Bakkeby er
fremskudt fra 2004 til 2003 i alt kr. 1.042.580.
Økonomiudvalgets område har ikke tidligere været forelagt
Økonomi-udvalget.

Økonomiudvalget
Teknisk Udvalg
I alt

1.042.580 Kr.
-1.042.580 Kr.
OKr.

Herudover har Teknisk Forvaltning opgjort de afledte
konsekvenser til budget 2004 på køb og salg til kr.
-1.042.580 og på Teknisk Udvalgs område til kr. 1.168.460.
Bevilling:

1. Økonomiudvalget
Der søges et tillæg til rådighedsbeløb på 1.042.580 i
2003 samt et fradrag på rådighedsbeløb i 2004 på
-1.042.580.
2. Teknisk Udvalg
Der søges et netto fradrag til rådighedsbeløb i 2003
på -1.042.580 samt et tillæg til rådighedsbeløb i 2004
på kr. 1.168.460

Økonomi og personalemæssige
konsekvenser:
Bilag:

1. Oversigt over køb og salg
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2. Oversigt over projekter på Teknisk Udvalgs område.
Indstilling:

Det indstilles, at Økonomiudvalget ove rfo r Byrådet
anbefaler,
1. at der meddeles et tillæg til rådighedsbeløb til køb og
salg på kr. 1.042.580 samt til fradrag i rådighedsbeløb
på Teknisk Udvalgs område på kr. -1.042.580 - netto
= 0, samt
2. at der meddeles et fradrag til rådighedsbeløb i 2004
på køb og salg på kr. -1.042.580 samt et tillæg på
rådighedsbeløb på Teknisk Udvalgs område på
1.168.460- netto = kr. 125.800.

Beslutninger:

Økonomiudvalgets møde den 16. juni 2003, sag nr. 147:
Pkt. 1 og 2: Indstillingen anbefales godkendt.

Sag nr. 148

Budgetopfølgning pr. 30. april 2003

Journal nr.:
Sag fra

Økonomisk Afdeling

Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse

Sagsfremstilling:

Med udgangspunkt i et konstateret forbrug pr. 30. april
2003 samt en vurdering af forbruget for resten af
regnskabsåret 2003 har de enkelte fagforvaltninger
udarbejdet samlede budgetopfølgninger inden for deres
respektive områder på i alt kr. 18.192.710.
Tilsvarende har Økonomisk Afdeling udarbejdet
budgetopfølgning for Økonomiudvalgets område på i alt kr.
-11.411.040.
Økonomiudvalgets område har ikke tidligere været forelagt
Økonomi-udvalget.
Plan- og Miljøudvalget
Teknisk Udvalg
Børn- og Ungeudvalget
Socialudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget
Museumsbestyrelsen
Beredskabskommissionen
Økonomiudvalget
I alt

0 Kr.
-83.260 Kr.
5.160.420 Kr.
13.467.030 Kr.
-135.280 Kr.
0 Kr.
-216.200 Kr.
-11.411.040 Kr.
6.781.670 Kr
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Herudover har udvalgene opgjort de afledte konsekvenser
til budget 2 0 0 4 -2 0 0 7 til henholdsvis kr. 20.704.220, kr.
20.789.480, kr. 21.875.080 og kr. 21.875.080
Bevilling:

Der søges om en samlet nettobevilling på kr. 6.781.670

Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:
Bilag:

Indstilling:

1. Budgetopfølgningerne er sammenfattet i et
bilagshæfte, som fremsendes til Økonomiudvalgets
og Byrådets behandling af sagen, Fagudvalgenes
indstillinger er indeholdt i hæftet.
2. Økonomisk Afdelings sammenfatning af
budgetkontrollen
Det indstilles, at Økonomiudvalget ove rfo r Byrådet
anbefaler,
1. at der meddeles en samlet tillægsbevilling på netto
6.781.670 til budget 2003, idet beløbet finansieres af
kassebeholdningen,
2. at de afledte konsekvenser for årene 2004 - 2007 på
henholdsvis kr. 20.704.220, kr. 20.789.480, kr.
21.875.080 og kr. 21.875.080 indarbejdes i budgettet,
3. at pålægge samtlige udvalg at finde kompenserende
besparelser på budgetopfølgningen for 2003, således
at virkningerne af budgetopfølgningen neutraliseres,
samt
at sagen - når disse besparelser er fundet - på ny
forelægges Økonomiudvalg og Byråd med henblik på
bevillingsmæssig godkendelse.

Beslutninger:

Økonomiudvalgets møde den 16. juni 2003, sag nr. 148:
Indstillingen anbefales godkendt.

Sag nr. 149

Optimering af skolestrukturen i Frederikssund
Kommune

Journal nr.:

17.00.00P05

Sag fra:

Chefgruppen

Lovgrundlag:

Intet

Sagsfremstilling:

På temadagen den 22. maj 2003 orienterede konsulenter
fra KL Byrådet om det gennemførte analysearbejde
vedrørende "Optimering af skolestrukturen i Frederikssund
Kommune".
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Udfordringen er at skolestrukturen skal kunne opfylde
kravene til den forventede fremtidige kapacitet, og samtidig
understøtte den overordnede vision om Frederikssund som
uddannelsesby.
Rapporten gennemgår en række scenarier for
skoleudbygningen, og foretager for hvert enkelt scenarie
beregninger vedrørende kapacitet, behovet for klasser og
de afledte udgifter. Herudover er der foretaget en
gennemgang af behovet for vedligeholdelse, renovering og
ombygning af kommunens skoler.
Byrådet aftalte den 22. maj 2003 at Økonomiudvalget
efterfølgende skulle udvælge 2 til 3 scenarier der skal
arbejdes videre med for så vidt angår
• sammenhængen mellem kapacitet og behov
• forslag til justering af skoledistrikter
• konkret vurdering af behovet for vedligeholdelse og
ombygning
• konkret vurdering af driftsøkonomiske konsekvenser
Chefgruppen vurderer at der ud over scenariet hvor de
nuværende fem skoler fastholdes og Græse Bakkebyskolen
udbygges fuldt ud, er behov for at analysere
• mulighederne for alternative placeringer af 7. til 10.
klasse
• situationen hvis Græse Bakkebyskolens 3. etape ikke
bygges
• muligheden for at reducere Græse Bakkebyskolens 2.
etape
• mulighederne ved overtagelse af Gymnasiets lokaler.
Analyserne gennemføres i samarbejde med KL frem til
januar 2004. Det samlede oplæg vedrørende valg af
udbygningsscenarie forventes fremlagt i august 2004.
Chefgruppen anbefaler at dialogen om udviklingen af
folkeskolens indhold - for så vidt angår de overordnede
pædagogiske forhold -iværksættes i efteråret 2003.
Bevilling:

Afventer økonomisk overslag på baggrund af tilbud fra KL.

Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:

Overslag over udgifterne til konsulentbistand vil foreligge på
mødet.

Bilag:

Plan for den videre proces for udvikling af
Ungdomsuddannelsescenter og Fremtidens folkeskole i
Frederikssund, af 12. juni 2003.
KL' rapport om optimering af skolestrukturen bedes
medbragt.

Indstilling:
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Chefgruppen anbefaler at der arbejdes videre med tre
scenarier:
1. De 5 skoler fastholdes, og Græse Bakkebyskolen
fuldføres i 2009/10
2. De 5 skoler fastholdes, alternative placeringer af 7. til
10. klasse vurderes, og Græse Bakkebyskolens 3.
etape udskydes på ubestemt tid
3. Gymnasiet erhverves og Falkenborgskolen flyttes til
Gymnasiets lokaler, Falkenborgskolens nuværende
lokaler sælges, og 3. etape af Græse Bakkebyskolen
udskydes på ubestemt tid.
Chefgruppen anbefaler desuden
4. At tidsplanen for arbejdet med optimering af
skolestrukturen justeres således at dialogen om
udviklingen af folkeskolens indhold igangsættes i
efteråret 2003.
Børne- og Ungeudvalget drøftede den 11. juni 2003
rapporten om Optimering af skolestrukturen i Frederikssund
Kommune, og gav udtryk for at man kunne ønske et
scenarie, hvor Græse Bakkebyskolen fuldføres i 2009/10
og skolernes 7.-10. klasse drøftes.
Beslutninger:

Økonomiudvalgets møde den 16. juni 2003, sag nr. 149:
Økonomiudvalget anbefaler chefgruppens indstilling med
den ændring at scenariet i chefgruppens indstilling pkt. 1.
erstattes af Børn- og Ungeudvalgets forslag til scenarie.

Sag nr. 150

Institutionsplan

Journal nr.:

16.05.01

Sag fra

Børn- og Ungeudvalget

Lovgrundlag:

Serviceloven

Sagsfremstilling:

Chefgruppen drøftede i april måned de foreløbige
prognoser på dagpasningsområdet med henblik på
stillingtagen til eventuelt byggeri af ny daginstitution i 2004.
På denne baggrund aftaltes det den 13. maj 2003 at
spørgsmålet om etablering af ny daginstitution, samt
spørgsmålet om etablering af eventuelle alternative tiltag til
imødekommelse af behovet for dagpasning, skal indgå i
den netop aftalte budgetprocedure.
Institutionschefen har med støtte i Strategigruppen
udarbejdet en ny rapport om prognosen på
dagpasningsområdet samt mulige løsningsforslag.
Rapportens hovedkonklusioner er at der i 2004 og 2005 vil
være behov for yderligere 60 faste institutionspladser samt
op til 60 fleksible pladser, for eksempel ved forårsturnus.
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Bevilling:

Ingen

Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Institutionsplan 1.8.2003 - 31.12.2004 - alternativer til
bygning a fe n ny institution i Frederikssund, dateret 24. maj
2003.

Indstilling:

Chefgruppen anbefaler over for Børn- og Ungeudvalget
• at etablering af en eventuel ny daginstitution ikke sker
i Græse Bakkeby, men i Bymidten,
• at etablering af såkaldt "knast" i daginstitutionen
Skuldshøj udskydes på ubestemt tid, således at
institutionskapaciten kan beholde de 13 -1 4
børnehavepladser,
• at det som alternativ til nybyggeri af daginstitution
undersøges om der er bygninger i Bymidten der kan
erhverves til børnepasningsformål,
• at der skabes mulighed for at turnusordningen kan
udvide kapaciteten fra de nuværende 28 pladser til 68
pladser,
• at vippenormeringen i institutionerne justeres og øges
således at der bliver plads til flere 3-5 årige,
• at der udarbejdes alternative forslag til etablering af 2
tilbygninger på Stenhøjgård: dels en udvidelse af
naturbørnehaven med 20 børnehaveenheder, og dels
fysiske rammer for den udvidede turnusordning.
Lokalplanforhold skal vurderes,
• at forslag og beregninger på de nævnte områder
ligger klar til behandling på budgetseminaret den 25.
august 2003,
• at der gennemføres indledende undersøgelser med
henblik på etablering af "mini-sfo", det vil sige tidligere
overflytning af børnehavebørn til
skolefritidsordningerne. Perspektivet er etablering af
ordningen i 2005.

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 11. juni 2003, sag
nr. 47:
Udvalget anbefaler over for Økonomiudvalg og Byråd:
• En institution placeret i midtbyen til 60-80 enheder.
• De enkelte institutioner vurderes m.h.p. optimering af
vippen.
• Knasten på Skuldshøj udskydes indtil videre.
• Der ønskes et yderligere antal turnuspladser såfremt
vippen ikke er tilstrækkelig.
Forslag og beregninger ligger klar til udvalgets møde d. 13.
august 2003.
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Økonomiudvalgets møde den 16. juni 2003, sag nr. 150:
Børn- og Ungeudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 151

Ligningsplan for produktionsåret 2003-2004

Journal nr.:

25.00.P15

Sag fra:

Skatte- og opkrævningsforvaltningen

Lovgrundlag:

Skattestyrelsesloven (Lov om skattemyndighedernes
organisation og opgave)

Sagsfremstilling:

I henhold til ovenstående lov er Byrådet ansvarlig for, at der
hvert år udarbejdes en plan for den kommunale
skattemyndigheds ligningsarbejde.
Planen som er den første efter at også Skibby Kommune er
indtrådt i Skattesamarbejdet, gælder for ligningsperioden
01.07.2003 til 30.06.2004 og vedrører hovedsageligt
gennemgang af selvangivelser for indkomståret 2002.

Bevilling:

Ingen

Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Ligningsplanen for perioden 01.07.2003 til 30.06.2004.

Indstilling:

Skatte- og Opkrævningsforvaltningen anbefaler
Økonomiudvalget at indstille til Byrådet, at ligningsplanen
godkendes.

Beslutninger:

Økonomiudvalgets møde den 16. juni 2003, sag nr. 151:
Ligningsplanen anbefales godkendt.

Sag nr. 152

Ansøgning om anlægsbevilling

Journal nr.:

-

Lovgrundlag:

Lov om kommunal styrelse

Sagsfremstilling:

Der er i investeringsoversigten for 2003 afsat et
rådighedsbeløb på kr. 500.000 til renovering af skolernes
fysiklokaler.
Arbejdet ønskes igangsat snarest, således at det kan
færdiggøres i løbet af sommerferien, hvor skolerne er
lukket. Der anmodes derfor om frigivelse af
rådighedsbeløbet.

Bevilling:

Rådighedsbeløbet er afsat i investeringsoversigten for
2003.
Ingen

Økonomiudvalget den 16. juni 2003
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Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:
Bilag:

Ingen

Indstilling:

Forvaltningen anmoder Børn- og Ungeudvalget om at
anbefale over for Økonomiudvalg og Byråd, at der gives
anlægsbevilling på kr. 500.000 til renovering af skolernes
fysiklokaler finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 11. juni 2003, sag
nr. 55:
Udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd at der
gives en anlægsbevilling på kr. 500.000 til renovering af
skolernes fysiklokaler finansieret af det afsatte
rådighedsbeløb.
Økonomiudvalgets møde den 16. juni 2003, sag nr. 152:
Børn- og Ungeudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 153

Forslag til regionplantillæg med W M -redegørelse og
miljøgodkendelse for udvidelse af Haldor Topsøe A/S i
Frederikssund

Journal nr.:

J. nr. 01.01.03P17/3934 og 02.00G01/3370 - pf/br/vav

Sag fra:

Teknisk Forvaltning

Lovgrundlag:

Planloven og Miljøbeskyttelsesloven

Sagsfremstilling:

Teknisk Forvaltning har den 13. maj 2003 fra HUR
modtaget ovennævnte forslag til regionplantillæg, hvidbog
fra 1. høringsrunde og forslag til miljøgodkendelse fra
Frederiksborg Amt.
HUR-rådet behandlede på mødet den 29. april 2003 sagen,
og det blev besluttet at sende forslaget i offentlig høring,
med en høringsperiode fra 12. maj til 7. juli 2003.
Rådet behandlede samtidig de indkommende ideer og
forslag fra 1. høringsfase og vedtog at tiltræde vurderingen i
hvidbogen.
HUR-rådet besluttede desuden, at HUR's endelige
behandling af regionplantillægget først finder sted, når
virksomheden kan dokumentere, at støjkrav kan
overholdes.
Frederikssund Kommune sendte efter Plan- og
Miljøudvalgets februarmøde en række bemærkninger til
udkastet til regionplantillæg, jæ vnfør vedlagte brev af 3.
marts 2003 om:
a. at støj og forurening ikke øges ud over vilkårene fra
miljøgodkendelsen fra 1998,

Økonomiudvalget den 16. juni 2003

b.
c.
d.
e.
f.
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placering og udseende af den nye hal,
beplantningsbælte og eventuel støjvold,
regulering af eksisterende facade mod Roskilde Fjord,
regulering af transporten til og fra virksomheden, samt
løsning af behovet for natparkering af lastbiler.

Disse bemærkninger er enten optaget i regionplantillægget,
eller der er givet tilsagn fra mulige samarbejdsparter (blandt
andet fra Haldor Topsøe A/S) om fortsat samarbejde om de
enkelte spørgsmål, som udvalget har rejst.
Ifølge udkast til miljøgodkendelse for det nye anlæg, gives
der ikke tilladelse til øget forurening som følge af den nye
produktion. Det fremgår, at Frederikssund Kommunes
tidligere fremsendte bemærkninger til støj og
trafikpåvirkning søges tilgodeset. Miljømæssigt er der derfor
ikke bemærkninger til Frederiksborg Amts udkast af 8. april
2003 til miljøgodkendelse. Der er ikke taget stilling til
bygningsmæssige udvidelser, afkast eller andre anlæg i
forbindelse med projektet.
Det foreslås, at det meddeles HUR, at Frederikssund
Kommune ikke har yderligere bemærkninger til det nu
fremsatte forslag til regionplantillæg og miljøgodkendelse.
Bevilling:
Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:

-

'

Bilag:

Brev af 3. marts 2003 til HUR
HURs Hvidbog 1 af 31. marts 2003
HURs forslag til Regionplantillæg (Retningslinier og VVMRedegørelse) om Haldor Topsøe A/Ss katalysatoranlæg.
Udkast til miljøgodkendelse af 8. april 2003 findes i sagen

Indstilling:

Teknisk Forvaltning indstiller, at det overfor Økonomiudvalg
og Byråd anbefales, at det meddeles HUR, at
Frederikssund Kommune ikke har yderligere bemærkninger
- eller forslag - til regionplantillægget og udkast til
miljøgodkendelse, end dem der er sendt som
bemærkninger til det oprindelige Debatoplæg om emnet.

Beslutninger:

Plan- og Miljøudvalgets møde den 12. juni 2003, sag nr.
53:
Indstillingen anbefales til Økonomiudvalget og Byrådet.
Økonomiudvalgets møde den 16. juni 2003, sag nr. 153:
Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 154

Frederikssund Kommune’s IT-sikkerhedspolitik

Journal nr.:

85.11.00P22/3917

Økonomiudvalget den 16. juni 2003

Lovgrundlag:
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Persondataloven.
Bekendtgørelse om sikkerhedsforanstaltninger til
beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den
offentlige forvaltning.

Sagsfremstilling:

IT-sikkerhedspolitikken og de uddybende bestemmelser
skal kontinuerligt revideres i det omfang, der opstår behov
for nye regler eller ændring i de eksisterende.
Chefgruppen har den 8. april 2003 godkendt ITforretningsudvalgets koncept for ny IT-sikkerhedspolitikfor
Frederikssund Kommune.
IT-anvendelsen i Frederikssund Kommune skal understøtte
kommunens servicemål og samtidig leve op til
lovgivningens bestemmelser.
Kommunens ønsker med IT-sikkerhedspolitikken er at
sikre, at alle medarbejdere og politikere har en
sikkerhedsorienteret kultur og en bevidst holdning til
begrebet IT-sikkerhed.
Frederikssund Kommunes IT-sikkerhedspolitik har
udgangspunkt i kommunens IT-baserede forretningsgange,
som både omfatter kontorprogrammer og fagsystemer og
samtidig inkluderer netværk og IT-infrastruktur.
Samtidig respekterer IT-sikkerhedspolitikken de krav, som
blandt andet datalovgivningen til enhver tid måtte stille til
systemer og forretningsgange med personhenførbare
oplysninger.
IT-sikkerhedspolitikken skaber grundlaget for, at
Frederikssund Kommune også fremover kan have en
visionær IT-anvendelse, der dels tilgodeser
myndighedernes forventninger, dels at kommunens ITsikkerhedsniveau muliggør en bredspektret ITsystemanvendelse. IT-sikkerhedspolitikken skal skabe
rammerne for en sikker IT-anvendelse for borgere,
politikere og medarbejdere i Frederikssund Kommune.
IT-sikkerhedspolitikken fastsætter hovedprincipperne for
den administrative IT-sikkerhed i kommunen, herunder
ansvaret for varetagelse af IT-sikkerheden. De overordnede
regler uddybes i en række bilag til politikken.
Ændringer i IT-sikkerhedspolitikkens generelle niveau
forudsætter Byrådets godkendelse, mens ændringer i
bilagenes bestemmelser fastlægges af Chefgruppens ITstyregruppe.

Bevilling:

Ingen
Ingen

Økonomiudvalget den 16. juni 2003
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Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:
Bilag:

• IT-forretningsudvalgets forslag "Frederikssund
kommune - IT-sikkerhedspolitik"
Bilag til IT-sikkerhedspolitik:
• Udkast af 21.1.2003 "Retningslinier for anvendelse af
Internettet"
• Udkast af 21.1.2003 "Retningslinier for anvendelse af
e-mail"
• Udkast af 1.1.2003 "Procedure for logning af
Internettet og E-mail"
• Udkast af 4.3.2003 "Persondataloven og anmeldelser"
• Udkast af 13.2.2003 "Destruktion af data"
• Udkast 3.4.2003 "Fysisk sikring af pc’ere, printere
m.v. - Sikkerhedsklasse II + III"
Øvrige bilag er under udarbejdelse, men det vil være muligt
for at få udleveret udkast til konkrete bilag, hvis der er
ønske herom.

Indstilling:

Chefgruppen anbefaler over for Økonomiudvalget:
1. at forslaget til "IT-sikkerhedspolitik" drøftes,
2. at "IT-sikkerhedspolitiken" sendes til høring i
Flovedudvalget
d. 21.5.2003,
3. at forslaget til "IT-sikkerhedspolitik" behandles på
Økonomiudvalgets møde d. 16.6.2003 efter
Flovedudvalgets behandling
4. at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at forslag til
"IT-sikkerhedspolitik" godkendes.

Beslutninger:

Økonomiudvalgets møde den 28. april 2003, sag nr.
112:
Godkendt.

Sagsfremstilling

Flovedudvalget behandlede "IT-sikkerhedspolitikken" på
møde den 21. maj 2003.
Flovedudvalget havde ingen bemærkninger til politikken.

Bilag

Tidligere udsendt til Økonomiudvalgets møde den 28. april
2003.

Indstilling:

Chefgruppen anbefaler ove rfo r Økonomiudvalget og Byråd,
at forslag til "IT-sikkerhedspolitik" godkendes.

Beslutninger:

Økonomiudvalgets møde den 16.juni 2003, sag nr. 154:
"IT-sikkerhedspolitikken" anbefales godkendt.

Sag nr. 155

Tippen, bevillingsansøgning til jordregulering

Økonomiudvalget den 16. juni 2003

Journal nr.:

08.03.00S05/1609 Proj. nr. 222 045

Sag fra:

Teknisk Udvalg

Lovgrundlag:

-
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Sagsfremstilling:

Med baggrund i vedtagelsen af Tippens form og regulering,
er det af stor betydning, at jordreguleringen påbegyndes og
afsluttes i videst muligt omfang, inden "Nokken" udflyttes og
Kubens byggeri på arealerne yderst på Sydkajen går i
gang. Der er afsat rådighedsbeløb til regulerings- og
færdiggørelsesarbejderne i 2003, 2004 og i 2005. Planen er
i korte træk, at udføre mest mulig regulering og
færdiggørelse med dæklag i 2003, indbygning og
færdigregulering af den sidste 1/4 - del i 2004 og endelig
beplantning og anbringelse af udstyr, inventar og evt.
belysning i 2005.
Til brug for regulering og anlæg af grusstier i 2003, skal der
anvendes kr. 725.000.

Bevilling:

Der er tidligere givet følgende anlægsbevillinger til Tippen:
12. juni 2001 kr. 200.000 til projektering
12. marts 2002 kr. 1.000.000 til anlæg af ydre grænser.
Der ansøges om tillæg til anlægsbevillingen på kr. 725.000
finansieret af det på investeringsoversigten i 2003 afsatte
restrådighedsbeløb på kr. 910.430 for projektet Tippen. Det
resterende rådighedsbeløb er herefter kr. 185.430.

Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Plan af reguleringens omfang i 2003, dateret 02.06.2003,
1:500
Notat fra Teknisk Forvaltning, dateret 12. juni 2003

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at det overfor Økonomiudvalget og
Byrådet anbefales,
at der ydes et tillæg til anlægsbevillingen på kr. 725.000,
finansieret af det på investeringsoversigten korrigerede
rådighedsbeløb for 2003 på kr. 910.430.

Beslutninger:

Teknisk Udvalgs møde den 10. juni 2003, sag nr. 69:
Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd, idet
udvalget anmoder forvaltningen om at eftersende forslag til
reduktion af udgiften til stianlæg til Økonomiudvalgets
behandling.
Økonomiudvalgets møde den 16. juni 2003, sag nr. 155:
Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 156

Etablering af vandforsyning i Gefionvej. Ansøgning om
anlægsbevilling

Økonomiudvalget den 16. juni 2003
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Journal nr.:

13.02.10S05/4399

Sag fra:

Teknisk Udvalg

Lovgrundlag:

Lov om vandforsyning

Sagsfremstilling:

I løbet af efteråret opstartes byggeprojekt på den tidligere
slagterigrund - Gefionvej. Der er i alt planlagt opført 95
boliger. Der skal indlægges fælles
vandforsyningsstikledning. Af hensyn til tilstrækkelig
forsyning til de nye boliger skal hovedvandledningen (fra
baneterrænnet og til Roskildevej), igennem vejene Skelvej,
Rønnebærvej og Elmevej udskiftes via nærværende
anlægsprojekt. Samtidig hermed vil stikledningerne i de
pågældende veje blive renoveret via vandforsyningens
driftsbudget. Efterfølgende skal hovedvandledningen i
Roskildevej fra Skelvej og til Birkevej udskiftes til en større
dimension. Dette arbejde bør udføres samtidigt med en
renovering/ombygning af Roskildevej.
Ovennævnte anlægsarbejde er ikke indarbejdet i
investeringsoversigten, idet antallet af boliger ikke har
været kendt.

Bevilling:

Der forventes indtægter i form af tilslutningsbidrag på kr.
1.193.000 og udgifter på kr. 385.000. Der søges netto en
indtægtsbevilling på kr. 808.000 som tillægges
kassebeholdningen og afskrives på vandforsyningens
gældsafvikling.

Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:
Bilag:
Indstilling:

-

Forvaltningen indstiller at Teknisk Udvalg overfor
Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler,
1. at der ydes en anlægsbevilling til udgifter på kr.
385.000 finansieret af kassebeholdningen,
2. at der ydes en anlægsbevilling til indtægter på kr.
1.193.000 finansieret af kassebeholdningen, og
3. at der netto tillægges kassebeholdningen kr. 808.000,
som indgår i vandforsyningens mellemværende med
kommunen.

Beslutninger:

Teknisk Udvalgs møde den 10. juni 2003, sag nr. 70:
Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.
Økonomiudvalgets møde den 16. juni 2003, sag nr. 156:
Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 157

Ansøgning om anlægsbevilling

Journal nr.:

16.21.01S05

Økonomiudvalget den 16. juni 2003

Sag fra:

Børne- og Kulturforvaltningen

Lovgrundlag:

Lov om kommunal styrelse

Sagsfremstilling:

Der er i investeringsoversigten for 2003 afsat et
rådighedsbeløb på
kr. 400.000 til renovering af tandklinikken ved
Marienlystskolen.
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Arbejdet ønskes igangsat snarest sådan at det kan
færdiggøres i løbet af sommerferien, hvor tandklinikken er
lu kke t. Der anmodes derfor om frigivelse af
rådighedsbeløbet.
Bevilling:

Rådighedsbeløbet er afsat i investeringsoversigten for
2003.

Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Ingen

Indstilling:

Forvaltningen anmoder Børn- og Ungeudvalget om at
anbefale over for Økonomiudvalg og Byråd, at der gives
anlægsbevillinger på:
kr. 400.000 til renovering af tandklinikken ved
Marienlystskolen finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 11. juni 2003, sag
nr. 51:
Udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd, at der
gives en anlægsbevilling på kr. 400.000 til renovering af
tandklinikken finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.
Økonomiudvalgets møde den 16. juni 2003, sag nr. 157:
Børn- og Ungeudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 158

Indgåelse af leasingaftale vedrørende Frederikssund
Kommunes IT-Netværk på Rådhuset og Teknisk
Forvaltning

Journal nr.:

83.01.02054/4411

Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Frederikssund Kommune har fået foretaget en uvildig
analyse af kommunens IT-netværk på Rådhuset og i
Teknisk Forvaltning. Analysen indeholder en vurdering og
gennemgang af den eksisterende IT-netværk samt forslag
til tiltag der kan sikre at IT-netværket matcher de fremtidige
udfordringer.
Kommunedata ,som har stået for analysen, konkluderer, at
"den nuværende LAN infrastruktur i Frederikssund
Kommune har for hovedpartens vedkommende holdt i 10
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år, hvilke er langt mere end de 3-5 år, der generelt i
branchen regnes for normalt" samt at "LAN-infrastrukturen i
dag langt fra er tidssvarende og trænger til en kraftig
modernisering - eller rettere til en total udskiftning af såvel
udstyr som kabling".
Forvaltningen har marts i 2003 bedt 4 leverandører om at
komme med tilbud på nyt IT-netværk på Rådhuset og
Teknisk Forvaltning.
IT-afdelingen har efterfølgende gennemgået tilbudene samt
foretaget indstilling til Chefgruppen. Chefgruppen har
godkendt et tilbud på ca. 1,1 mili.kr., underforudsæ tning af,
at udgiften kan finansieres via en leasingkontrakt med en
teknologisikringsaftale, således at udgiften kan finansieres
inden for IT-afdelingens budget. Udgift pr. år ca. 200.000.kr.
fra 2004.
En teknologisikringsaftale vil være med til sikre, at det vil
være muligt at foretage nødvendige udskiftninger og/eller
tilkøb af udstyr i overslagsårene. Friværdien, det vil sige
forskellen mellem den aktuelle restgæld og lånerammen i
leasingaftalen, vil således frit kunne anvendes til ITinvesteringer.
Bevilling:

Ingen

Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:

Ingen

Bilag:

• Intern statusrapport fra IT-afdelingen "Status over
Frederikssund Kommunes IT-platform" ligger i sagen.
• Rapport udarbejdet af Kommunedata "LAN
infrastruktur - Frederikssund - februar 2003" ligger i
sagen.
• IT-afdelingens indstilling til Chefgruppen "Indstilling til
nyt netværk - Rådhus & Teknisk Forvaltning" ligger i
sagen.
• "Tilbud på rammeaftale til finansiel leasing af
Teknologi-ramme" ligger i sagen.

Indstilling:

På baggrund af ovennævnte indstiller ITForretningsudvalget, at Økonomiudvalget giver tilladelse til
indgåelse af leasingkontrakt med teknologisikringsaftale.

Beslutninger:

Økonomiudvalgets møde den 16. juni 2003, sag nr. 158:
Godkendt.

Sag nr. 159

Trafik- og Miljøhandlingsplan for Frederikssund
Kommune

Journal nr.:

05.00P21/1132

Sag fra:

Teknisk Udvalg og Plan- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget den 16. juni 2003
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Lovgrundlag:

Vejloven, planloven og miljøloven

Sagsfremstilling:

Sagen er genoptaget fra fællesmødet for Teknisk Udvalg og
Plan- og Miljøudvalget den 22. maj 2002.
Byrådet godkendte den 12. november 2002 følgende:
1. En vision for trafik- og miljøarbejdet.
2. Prioriterede målsætninger.
3. Uprioriterede indsatsområder, dog således at
indsatsen vedr. trafiksikkerhed, tryghed og skoleveje
prioriteres højest.
Der er nu udarbejdet et projektkatalog med en
prioriteret liste over projekter der bør udføres. De
foreslåede projekter er prioriteret ud fra en samlet
vurdering af deres effekt, økonomi, samt forholdet til
målsætninger og indsatsområder, med udgangspunkt
i følgende pointsystem:
Trafiksikkerhed

30 point

Skoleveje

20 point

Tryghed

20 point

Bedre fordeling af indfaldstrafikken

10 point

Mindskelse af tung- og gennemkørende
trafik

10 point
10 point

Kollektiv trafik.
For hvert projektforslag vurderes effekten som stor = 1,0,
nogen = 0,5 eller ingen = 0,0. Et projekt kan således max
opnå 100 point.
Den nævnte prioritering er vejledende og bør være
udgangspunktet for den politiske prioritering. Der er dog
også andre forhold, som gør sig gældende, herunder
kommunens økonomiske formåen, eventuelt tilknyttede
ledningsarbejder, eller at projekterne indgår i kommunens
øvrige planer for eksempel byudvikling.
Ovennævnte projektkatalog har været forelagt
følgegruppen på et møde den 2. juni 2003. Kommentarer
fra følgegruppemødet ligger i form af 2 dokumenter, dels et
referat fra mødet og dels et dokument med Sydbyens
kommentarer.
Endvidere er der udarbejdet et dokument med Teknisk
Udvalg og Plan- og Miljøudvalgets rettelser til
projektkataloget.

Økonomiudvalget den 16. juni 2003
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Endelig har forvaltningen udarbejdet et forslag til et
kommissorium for et trafiksikkerhedsråd indeholdende
evaluering efter en vis periode.
Nu kan projektkataloget samt den endelige sammenfattede
Trafik- og Miljøhandlingsplan (på 8 sider) behandles. Den
sammenfattede Trafik- og Miljøhandlingsplan forventes
optrykt i et antal eksemplarer, som kan udleveres til
interesserede og fremlægges på biblioteket.
Den hjemmeside der er etableret i forbindelse med
udarbejdelse af Trafik- og Miljøhandlingsplanen, foreslås
gjort permanent, således at borgeren kan se den færdige
plan med alle underbilagene. Endvidere kan hjemmesiden
rumme informationer om gennemførte projekter, nye
trafiktal, opdaterede uheldsstatistikker samt steder med
hastighedskontrol. Hjemmesiden bør opdateres minimum 4
gange om året.
Bevilling:

Der er samlet givet bevillinger på kr. 563.000.

Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:
Bilag:

Bilag:
1. Trafik- og Miljøhandlingsplan, revideret forslag til
projektkatalog, af juni 2003.
2. Teknisk Udvalg og Plan- og Miljøudvalget rettelser til
projektkataloget, af 23, maj 2003.
3. Frederikssund Kommune, Trafik- og
Miljøhandlingsplan, af juni 2003..
4. Referat af følgegruppemøde, af 3. juni 2003.
5. Kommissorium for et færdselssikkerhedsråd, af 6. juni
2003.
6. Kommentarer fra Sydbyen, modtaget 2. juni 2003.
Bilag 1 ,3 eftersendes fra Teknisk Forvaltning.
Øvrige bilag ligger i sagen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller,
at Teknisk Udvalg og Plan- og Miljøudvalget overfor
Økonomiudvalget og Byrådet godkender:
1. Revideret forslag til projektkatalog, indeholdende
rettelser besluttet af Teknisk Udvalg og Plan- og
Miljøudvalget på mødet den 22. maj 2003, rettelser
der fremgår af referat af følgegrupppemødet og med
forslag fra sydbyen; med en fastholdelse af
phoriteringsmetode og pointsystem,
2. "Frederikssund Kommune, Trafik-og
Miljøhandlingsplan", samt
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3. det udarbejdede forslag til kommissorium for et
færdselssikkerhedsråd.
Beslutninger:

Teknisk Udvalgs møde den 12. juni 2003, sag nr. 75:
Udvalget var ikke beslutningsdygtigt.
Plan- og Miljøudvalgets møde den 12. juni 2003, sag nr.
54:
1. Indstillingen anbefales.
2. Indstillingen anbefales.
3. Indstillingen kan ikke anbefales
Økonomiudvalgets møde den 16. juni 2003, sag nr. 159:
Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 160

Folkeoplysningsudvalgets beretning - 2002

Sag fra:

Kultur- og fritidsudvalget

Journal nr.:

18.15.00

Lovgrundlag:

Folkeoplysningsloven - folkeoplysningsudvalgets
forretningsorden.

Sagsfremstilling:

Ifølge bestemmelserne i Frederikssund Kommunes
forretningsorden for folkeoplysningsudvalget, skal udvalget
hvert år inden udgangen af juni måned aflægge
årsberetning for dets virksomhed over for byrådet.
Beretningen indeholder en beskrivelse af de økonomiske
rammers anvendelse i 2002 inden for aftenskole- og
foreningsvirksomheden i Frederikssund Kommune.
Det fremgår endvidere af årsberetningen, hvilke foreninger
der i perioden har opnået godkendelse som støtteberettiget
virksomhed.
Efter byrådets behandling af sagen, vil beretningen være
offentlig tilgængelig i rådhusets information og på
biblioteket.
Forvaltningen indstiller, at udvalget godkender beretningen
for 2002.
Folkeoplysningsudvalget den 21. maj 2003, sag nr. 8:
Beretningen godkendt med mindre korrektioner som
indarbejdes.

Bevilling:

Ingen

Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Folkeoplysningsudvalgets beretning af 28. maj 2003.
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Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at udvalget ove rfor
Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at
folkeoplysningsudvalgets årsberetning tages til efterretning.

Beslutninger:

Kultur- og fritidsudvalgets møde den 11. juni 2003, sag
nr. 44:
Forvaltningens indstilling godkendt.
Økonomiudvalgets møde den 16. juni 2003, sag nr. 160:
Kultur- og fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 161

Valg til folkeoplysningsudvalget

Journal nr.:

18.15

Lovgrundlag:

Folkeoplysningsloven.

Sagsfremstilling:

Den 30. januar 2003 blev der i Langes Magasin afholdt valg
af leder-, lærer- og medarbejderrepræsentanter - uden
stemmeret - til folkeoplysningsudvalget.
Valget gælder indtil næste valg afholdes i januar 2004.
For aftenskoleområdet valgtes:
Jens Jørgen Andersen
Lille Flofvej 2
3600 Frederikssund
1. suppleant.
Maria Pedersen
Kirkestræde 5,
3600 Frederikssund
2. suppleant.
Inge Lise Jensen
Hjorthøjvej 2
3600 Frederikssund
For foreningsområdet valgtes:
Susan Bisgaard
St. Rørbækvej 17
3600 Frederikssund
1. suppleant.
Børge Larsen
Vestervej 18
3600 Frederikssund
Forvaltningen indstiller, at folkeoplysningsudvalget
anbefaler kultur- og fritidsudvalget at godkende valget.
Folkeoplysningsudvalget den 21. maj 2003, sag nr. 10:
Forvaltningens indstilling godkendt.
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Bevilling:

Ingen

Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Ingen

Indstilling:

Forvaltningen indstiller at kultur- og fritidsudvalget
godkender valget.

Beslutninger:

Kultur- og fritidsudvalgets møde den 11. juni 2003, sag
nr. 45:
Forvaltningens indstilling godkendt.
Økonomiudvalgets møde den 16. juni 2003, sag nr. 161:
Udgår.

Sag nr. 162

Orienteringssager

Sagsfremstilling:

Regnskab for Garvermester J.P. Werdelins og hustrus
mindelegat for regnskabsåret 2002. Ligger på sagen.

Beslutninger:

Økonomiudvalgets møde den 16. juni 2003:
Taget til efterretning.

