FREDERIKSSUND KOMMUNE
TEKNISK UDVALG

Dagsorden for møde i
TEKNISK UDVALG
tirsdag den 14. december 1993 kl. 8.30
i udvalgsværelset på teknisk forvaltning
Islebjerggård, Heimdalsvej 6

Mødet påbegyndt:

Kl. 8.30

Mødet hævet:

Fraværende :
løvrigt deltog:

Grethe Olsen

Else Marie Thorsen

Teknisk udvalgs møde den 14. december 1993

Indholdsfortegnelse

SAGER OM VEJE. KLOAKKER OG GRØNNE OMRÅDER
Sag nr. 185 - LBS/mh - J.nr. 05.13.G01/1324
Trafiksikkerhed på kommuneveje

SAGER OM REGNSKAB
Sag nr. 186 - TR/mh - 07.03.01G01/717
Afsluttet regnskab vedrørende anlægsarbejde 063058
Affalds- og genbrug scent er Ømesten
Sag nr. 187 - TR/mh - J.nr. 07.03.02G01
Afsluttet regnskab vedrørende anlægsarbejde 063055
Affaldsplanlægning

SAGER OM KOMMONALE EJENDOMME
Sag nr. 188 - LBS/mh - J.nr. 01.02.P15/1613
Kommunale arealer

ALMENE SAGER
Sag nr. 189 - NBG/mh - J.nr. 00.01.A21/558
Kompetenceplan i teknisk forvaltning. Evaluering
Sag nr. 190
Sager afgjort af formand og forvaltning
Sag nr. 191
Forvaltningen orienterer om forvaltningsafgørelser, lovgivning,
bemærkninger, forespørgsler m.v.
Sag nr. 192
Eventuelt

Sag nr. 1S5
TU-møde den 14. december 1993
LBS/mh

Sag nr. 185

Trafiksikkerhed på kommuneveje
J.nr. 05.13.G01/1324
Der forelægges Frederiksborg amts rapport "Trafiksikkerhed 1992".
I rapporten er anført udviklingen i antal trafikulykker på kommuneve
je.
Flere kommuner opfylder på nuværende tidspunkt Færdselssikkerhedskom
missionens mål for år 2000.
For Frederikssund kommune er anført en væsentlig stigning i trafiku
held i 1991.
Forvaltningens bemærkninger hertil vil foreligge til mødet.
Det indstilles at amtets rapport tages til efterretning.
Bilag: Trafiksikkerhed 1992.

TU’s beslutning:

Sag nr. 186
TU-møde den 14. dewcember 1993
TR/mh

Sag nr. 186

Afsluttet regnskab vedrørende anlægsarbejde 063058
Affalds- o . <enbruascenter mesten
J.nr. 07.03.01G01/717
Der forelægges anlægsregnskab således:
Samlet anlægsbevilling
Afholdte udgifter
Mindreudgift

Kr. 3.123.200,00
Kr. 1.978.130,87
Kr. 1.145.069,13

Det indstilles.
at
anlægsregnskabet godkendes og
at
mindreudgiften overføres til 063059 anlægsarbejde ved
rørende Afdækning af Losseplads.

TU’s beslutning:

Sag nr. 187
TU-møde den 14. december 1993
TR/mh

Sag nr. 187

Afsluttet regnskab vedrørende anlægsarbejde 063055
Affaldsplanlægning
J.nr. 07.03.02G01
Der forelægges anlægsregnskab således:
Samlet anlægsbevilling
Afholdte udgifter
Merudgift

Kr. 175.000,00
Kr. 191.808,99
Kr. 16.808,99

Det indstilles.
at
anlægsregnskabet godkendes og
at
merudgiften overføres til 063059 anlægsarbejde vedrørende Af
dækning af Losseplads.

TU’s beslutning:

Sag nr. 188
TU-møde den 14. december 1993
LBS/mh

Sag nr. 188

Kommunale arealer
J.nr. 01.02.P15/1613
Tidligere behandlet sag nr. 154 TU-møde den 26.10.1993
Henvendelse fra AFAV I/S vedrørende eventuelt køb af den nedlagte con
tainerplads .
Udvalget besluttede at arealet ikke sælges for nærværende.
AFAV I/S meddeler ved brev af 3. december 1993 at et lejemål også vil
have affaldsselskabet AFAV’s interesse.
Henstilles

TU’s beslutning:
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Sag nr. 189
TU-møde den 14. december 1993
NBG/mh

Sag nr. 189

Kompetenceplan i teknisk forvaltning. Evaluering.
J.nr. 00.01.A21/558
Genoptagelse

af sag nr. 162 fra TU’s møde den 26.10.1993
sag nr. 180 fra TU’s møde den 30.11.1993

Da det nuværende byråd tiltrådte i 1991 var det med en ændret styrel
sesvedtægt. Tidligere var der på det tekniske område tre udvalg, et
ejendomsudvalg, et teknisk udvalg og et miljøudvalg. Udvalgene blev
ved ændringen af styrelsesvedtægten i 1990 lagt sammen til et teknisk
udvalg og et plan- og miljøudvalg. I den forbindelse opstod der et
behov for at
præcisere, hvilke opgaver de nye udvalg skulle tage sig
af, og at uddelegere en del af udvalgenes kompetence tilforvaltningen
for at reducere sagsmængden.
Derfor udarbejdede forvaltningen og de to nye udvalg en kompetence
plan. Ved denne byrådsperiodes afslutning er det naturligt at vurdere,
hvorledes planen har virket. Denne vurdering falder sammen med et be
hov for at tilpasse kompetenceplanen en række nye love og lovsammen
skrivninger. Kompetencepianen trænger derfor til en revision.
Forvaltningen har drøftet kompetenceplanen, og er af den opfattelse,
at den i store træk har virket efter hensigten: At skabe overblik over
beslutningerne og at uddelegere en række sager, som tidligere tog me
get af udvalgenes tid. Planen har således bidraget til at nedsætte
antallet af udvalgsmøder fra 5 månedlige møder til 2 - 3 møder. Be
slutningsniveauerne i kompetenceplanen har endvidere været admini
streret i en ånd og tradition, som er blevet opbygget i et nært samar
bejde med udvalgene og disses formænd - og ikke kun efter "planens
bogstav".
Forvaltningen er derfor af den opfattelse, at planens hovedprincipper
og administration bør opretholdes ved den forestående revision.
Forvaltningen er dog samtidig af den opfattelse, at man skal søge at
udbygge informationen til udvalgene og forvaltningens afgørelser og om
verserende sager. Endvidere er forvaltningen af den opfattelse, at man
bør styrke drøftelserne på det mere principielle niveau i udvalgene på baggrund af indhøstede erfaringer med den daglige sagsbehandling.
Informationen er søgt styrket bl.a. ved indførelse af et fast infor
mationspunkt i begge udvalgs dagsorden. Oplæg til principielle drøf
telser har derimod kun fundet sted i mere begrænset omfang.
Det indstilles, at udvalget drøfter erfaringerne med kompetenceplanen,
og at forvaltningen på baggrund heraf foretager en revision - samt at
et revideret forslag forelægges de nye udvalg.

Sag nr. 190
TU-møde den 14. december 1993

Sager afgjort af formand o, forvaltning
Der foreligger oversigt omfattende pkt. 197 til pkt. 204
Bilag: Oversigt.

Sag nr. 190

Sag nr. 191
TU-møde den 14. december 1993

Forvaltningen orienterer om forvaltnin,saf
bemærkninger, forespørgsler m.v.

Sag nr. 191

reiser , lovgivning,

Sag nr. 192
TU-møde den 14. december 1993

Sag nr. 192

