FREDERIKSSUND KOMMUNE
Sekretariatet

D A G S O R D E N
for
ØKONOMIUDVALGETS MØDE den 5. iuli 1993 kl. 8.30.

168. K R I M (Kriminalpolitisk Forening)
ansøger i skrivelse af 9. juni 1993
om tilskud til foreningens arbejde.

169. Arbejdernes Kooperative Byggeforening
fremsender med skrivelse af 30. juni
1993 regnskab for Frederikssund Bo
ligselskab for 1992.

170. Teknisk udvalg fremsender sag ved
rørende anlæg af rundkørsel på Omkør
selsvejen ved Frederiksværkvej.
Vejdirektoratet har anmodet om, at
Frederikssund kommune på direktora
tets vegne forestår de fornødne min
dre arealerhvervelser, og det ind
stilles, at teknisk udvalg bemyndiges
hertil.
Det bemærkes, at samtlige udgifter i
forbindelse med arealerhvervelsen
afholdes af Vejdirektoratet.

171. Plan- og miljøudvalget indstiller, at
det kommunalt ejede friareal indenfor
det offentliggjorte lokalplanforslag
nr. 61, tilskødes Grundejerforeningen
Freja for kr. 0, ligesom friarealerne
nord for blev tilskødet Grundejer
foreningen Klinteparken.
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171 fortsat
Arealet som udgør ca. 8.000
ved
ligeholdes i dag af kommunen. (Matr.
nr. 15ck, 15d og 16au, Ude Sundby).
I deklaration tinglyst den 8. februar
1974 forpligtes en grundejerforening
til at tage skøde på arealerne og
vedligeholde dem.
Ved lokalplan nr. 61 ophæves deklara
tionen, men bestemmelsen om grund
ejerforeningers drift og vedligehol
delse af fællesarealerne optages i
lokalplanens § 10.2.
Arealerne kan ifølge lokalplanen ikke
bebygges, og grundejerforeningen er
villig til at overtage arealerne.

172. Teknisk udvalg ansøger om anlægsbe
villing på 487.500 kr., finansieret
over konto 01.22.04.3.099 forsynings
anlæg, til udgifter ved undersøgelse
af vandforbruget/behovet, forsynings
sikkerhed m.m.
Udvalget bemærker, at det vil være
vanskeligt at udskyde ansøgningen om
bevilling af hensyn til samarbejdet
med Ølstykke kommune om fremtidig
forsyningssikkerhed.
Det bemærkes samtidig, at der i 1995
vil blive behov for i forbindelse med
nævnte samarbejde, at afsætte et
større beløb i invsteringsoversigten
i 1995. Forvaltningen fremkommer med
overslag inden budgetlægningen.

173. Plan- og miljøudvalget fremsender
skrivelse af 25. juni 1993 fra K K S
Entreprise A/S, i hvilken der anmodes
om genforhandling af salgsvilkårene
for ejendommen matr. nr. la, lz, lag,
markjorderne, Adalsparken.
Udvalget indstiller, at man ikke
stiller K K S en forhandling i ud
sigt, men snarest optager en drøftel
se med selskabet.
Ifølge det tinglyste skøde forfalder
restkøbesummen kr. 3.280.000.- samt
en bod på 600.000 kr. den 10. septem
ber 1993.
Der foreligger forsikringsgaranti for
beløbets betaling.

174. Drøftelse af tidsplan for det fort
satte budgetarbejde.

r

ø><A

^2>.

{j^(fa\ri\Mb^yw a j

T } /*r
'/vv^vi^^X

£s>.

\!

^KgAju^ jert^PV~:'
S~0\O^

(QIaa O u\A)(^^XJ v\^J^C!j^e>^ éM \

V\(p\OMt^ M I d^J

^(/'H

1 .

'^\s^Y?Q(A^

4.

Wa|? s>0 ~*
fs'sv>J()p-{

o( 6wy

f"?l3,

2 .. Q i~ v ^ *-TC^f

175. Løn- oa personalesager.
a.

Løn- og personalekontoret frem
sender sag vedrørende eventuelt
dispositionstillæg til
der blev
ansat ved turnusinstitutionen
Stenhøjgård den 1. juni 1993.
I henhold til overenskomsten,
hvorefter
afløn
nes, kan der ydes et disposi
tionstillæg på kr.
.- årligt
grundbeløb (1.10.84 niveau) eller
kr.
-(1.4.93 niveau).
Tillægget kan ydes som kompensa
tion for forpligtelsen til nor
malt at være til disposition uden
for sædvanlig arbejdstid samt for
tilfældige forøgelser i arbejds
byrden.
Dispositionstillæg ydes p.t. end
videre til 4 pedeller ved pleje
centre, 2 rådhusbetjente og 1
depotmedarbejder.

b.

Løn- og personalekontoret frem
sender sag vedrørende løn- og
ansættelsesforhold for socialråd
giverne
De pågældende har fået ansættelse
som socialrådgivere ved^-kommunen
fra henholdsvis den l.(«a-j- og 1.
juni 1993.
Socialrådgivere aflønnes normalt
efter skalatrinene 20, 21, 22,
23, 25, 26 og 28, men indenfor
det administrative område kan
aflønning finde sted efter løn
ramme K19 (25/29), samme lønramme
som alle overassistenter aflønnes
efter.
De øvrige socialrådgivere er opklassificeret til K19 (25/29) ved
hjælp af lokalløn, hvorfor det må
anbefales, at ovennævnte sidst
ansatte også opklassificeres, dog
uden brug af lokalløn.
Det skal bemærkes, at der i hen
hold til overenskomsten skal ud
betales et tillæg når aflønning
finder sted efter den nye lønram
me. Opklassificeringen samt til
lægget vil medføre en øget lønud
gift på kr,
-.De pågælden
de socialrådgivere har mange års
anciennitet og er begge på slut
løntrinet .
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