FREDERIKSUND KOMMUNE
Sekretariatet

D A G S O R D E N
for
ØKONOMIUDVALGETS MØDE den 30. august 1993 kl, 8.30.

203. Kommuneforeningen i Frederiksborg amt
fremsender med skrivelse af 18. au
gust 1993 rapport vedrørende forde
ling og boligplacering af flygtninge
i Frederiksborg amt.
Det fremgår af skrivelsen - hvoraf
kopi vedlægges - at et flertal af
bestyrelsen anbefaler rapportens for
slag 3, som bygger på en frivillig
bindende aftale.
Der anmodes om en udtalelse til rap
porten inden den 15. oktober 1993.

204. Fastsættelse af afgift for opstillede
spilleautomater.
I ny restaurationslov, der er trådt i
kraft pr. 1. august 1993, er det
bestemt, at afgiften kan fastsættes
enten som et fast beløb, som en pro
centdel af det indspillede beløb el
ler som en kombination heraf.
Det bemærkes, at der er sat loft over
afgiften - højst 20.000 kr. for den
første automat, 24.000 kr. for den
anden og 28.000 kr. for hver af de
følgende.
For ikke gevinstgivende spilleautoma
ter er indtil to afgiftsfri. For de
følgende må afgiften højst udgøre
4.000 kr. for hver spilleautomat.
Politimesteren har anmeldt, at der er
opstillet 1 genvinstgivende spilleau
tomat i henholdsvis "Postgården" og
"Spar Fem".
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205. Byrådsmedlem
har i
skrivelse af 23. august 1993 stillet
ændringsforslag til styrelsesvedtæg
ten.
Forslagene vedrører:
1. Willumsen museets bestyrelse.
2. Tilføjelse til § 13 vedrørende
teknisk udvalgs område.
3. Beskæftigelsesudvalgets sammen
sætning .
4. Formandsvederlagene.
Kopi af ændringsforslagene vedlægges.

206. Teknisk udvalg frems«
r udskrift af
protokol over afholdt åstedsforret
ning vedrørende overtagelse af area
ler til rundkørsel Frederiksværkvej/Omkørselsvejen.
Udvalget indstiller,
at der træffes beslutning om ekspro
priation af nødvendige arealer og
efter reglerne i lovbekendtgørelse
nr. 430 om lov om offentlige veje af
31. maj 1991,
at de tilbudte erstatninger (svarende
til ejendommenes grundværdi) godkendes.

207. Plan- og miljøudvalget v. formanden
indstiller i skrivelse af 24. august
1993 at endelig finansiering af ud
gifterne ved boligforbedringen af
ejendommen Roskildevej 9 (Sommerlyst)
samt skema 4 godkendes.
Ifølge den endelige opgørelse af fi
nansieringen af den 12. august 1993
udarbejdet af Byfornyelsesselskabet
Danmark indstilles det, at
kr. 40.000.- af de værdiforøgedende
udgifter konverteres til indexlån, og
at tabsindexlånet forøges med
kr. 69.000.- til dækning af bygge
lånsrenter .
Merudgiften for kommunen til ydelses
støtte vil p.a. være ca. kr. 2.600.-,
hvoraf halvdelen kan anmeldes til
refusion over den mellemkommunale
udligning i Hovedstadsområdet.
Formanden gør samtidig opmærksom på,
at der er berammet tvangsauktion over
ejendommen den 27. september 1993 og
anbefaler, at det tages op til over
vejelse, hvorvidt kommunen skal søge
at erhverve ejendommen.
Kopi af skrivelsen'vedlægges.
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208. Teknisk udvalg ansøger om anlægsbe
villing på 355.000 kr. til omlægning
af lavspændingsforsyningen på Maglehøjvej, Parkalle, Højbovej, Skelvej
og Jenriksvej, finansieret over konto
01.22.02.3.066 omlægning af lavspæn
ding.

209. Budget 1994 - 1997.
Der foreligger tilbagemeldinger fra
fagudvalgene (bortset fra beskæfti
gelsesudvalget) .
Resultatet er indarbejdet i vedlagte
notat fra kommunaldirektøren, der i
ledsageskrivelse af 26. august 1993
redegør for baggrunden og hensigten
med notatet, der bl. a. indeholder
forslag til budgetprincipper og an
visninger på spillerum og likviditet
efter opfyldelse af en række forud
sætninger .
Kopi af kommunaldirektørens skrivelse
med bilag vedlægges.

210. Teknisk udvalg v. formanden fremsen
der sagen vedrørende ny efterklaringstank på Centralrenseanlægget.
Byrådet gav den 9. februar 1993 an
lægsbevilling på 5,8 miil. kr. til
foranstaltningen.
Ved licitationen den 6. august 1993
var lavestbydende
med et samlet bud på
Følgeudgifter er opgjort til
1.324.100 kr., hvorefter det samlede
overslag andrager 5,5 mili. kr.
Det indstilles
at anlægsarbejdet iværksættes i
overensstemmelse med tidligere
beslutning.
at arbejdet overdrages lavestbydende
at den tidligere meddelte anlægsbe
villing fastholdes, idet den dog
kan reduceres fra kr. 5,8 miil.
til kr. 5,5 mili.

211. Orientering og efterretning om sager,
afgjort af borgmesteren i henhold til
bemyndigese.
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Journ. nr.:
Deres ref.:
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Økonomiudvalget

Ansøgninger om støtte til betaling af beboerindskud
Til nedennævnte boligtagere er bevilget:
A. Kommunegaranti for lån:
1.

2.

3.

4.

B. Rente- og afdragsfrit lån:
5.

6.

7.

8.

9.

10

11

12

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

FREDERIKSSUND KOMMUNE

Endelig er der givet afslag på ansøgning om støtte fra:
13.

14.

Med venlig hilsen

Hanne Hundrup
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