FREDERIKSSUND KOMMUNE
Sekretariatet

DAGSORDEN
for
FREDERIKSSUND BYRÅDS møde den 10. december 1996 kl. 19.00 i byrådssalen.

169.

j. nr. 00.01 A10 279
Ansøgning om orlov fra byrådet fra
Ove Scheel samt indkaldelse af stedfor
træder.
Sognepræst Ove Scheel har ansøgt borg
mesteren om orlov i perioden 1. december
1996 til 31. januar 1997, for at kunne varetage
et vikariat som præst i Grønland.
Fritagelse for varetagelse af sit hverv som
medlem af kommunalbestyrelsen i en forventet
periode af mindst een måned kan gives i
henhold til "lov om kommunernes styrelse"
§ 15 stk. 2, hvorefter formanden for byrådet
indkalder stedfortræderen til førstkommende
møde i byrådet. Ifølge samme § stk. 4 er det
byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt
betingelsen for stedfortræderens indtræden er
til stede.
Som lovlig forfaldsgrund er i § 15 stk. 2
angivet: helbredstilstand, graviditet, barsel eller
adoption, varetagelse af andet offentligt er
hverv, forretninger eller lignende.
Stedfortræderen for Ove Scheel er Kirsten
Jørdahl Pedersen, bosiddende Heimdalsvej 43,
1. th.
Ifølge styrelseslovens § 28 indtræder sted
fortræderen ikke automatisk i det fraværende
medlems udvalgspladser og andre hverv.
Ifølge § 28, stk. 2 kan den pågældende gruppe
bestemme om, og i givet fald hvordan disse
hverv skal besættes, så længe hindringen
varer.
Ifølge "Bekendtgørelse om diæter og veder
lag for varetagelse af kommunale hverv" af 22.
november 1995 ydes vederlag og erstatning for
tabt arbejdsfortjeneste til stedfortrædere efter
samme regler som til medlemmerne. Vederlag
ydes dog kun forholdsmæssigt for den periode,
hvor den pågældende midlertidigt er medlem af
byrådet.
- fortsættes
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-169 fortsat

Ved fravær under seks måneder har et
byrådsmedlem ret til det faste vederlag.
Udvalgsvederlag og tillægsvederlag ophører
dog med udgangen af den måned, hvor med
lemmet er forhindret i at varetage hvervet.
Merudgiften til fast vederlæggelse af Kirsten
Jørdahl Pedersen andrager ca. 8.500 kr.
Kommunaldirektøren indstiller i henhold til
styrelseslovens § 15, stk. 2 og stk. 4, at Ove
Scheel bevilges orlov som ansøgt, samt at 1.
suppleanten Kirsten Jørdahl Pedersen ind
kaldes som stedfortræder.
Økonomiudvalget anbefaler kommunaldirek
tørens indstilling.
Kirsten Jørdahl Pedersen indtræder i samme
udvalg som Ove Scheel, bortset fra Turist
foreningen og Team Hornsherred, hvor Finn
Vester indtræder i orlovsperioden.
170.

j.n r. 07.01.00 G01/2443
Teknisk udvalg fremsender anlægsregnskab
for udbygning af det grønne system.
Udbygningen af det grønne system er færdig
gjort, så alle husstande nu kan kildesortere
deres dagrenovation.
Byrådet har på sit møde den 12. december
1995 meddelt anlægsbevilling på 6.650.000 kr.
af investeringsoversigtens rådighedsbeløb for
1996 på ialt 7.000.000 kr. (konto 00.45.61.3061050:Rød-grøn affaldssortering).
Det endelige regnskab er:
Udgift/indtægt
5.400.972,00
Køb af renovationsstativer
Indsamling af gi. renova
57.425,00
tionsstativer
Køb af minicontainere til
545.325,00
etageboliger
Køb af køkkenstativer
125.160,00
107.516,54
Information
Uforudsete udgifter
41.810,00
h e ru n d e r lø no m ko stn in ge r
h e ru n d e r øvrige varekø b

Salg af brugte stativer
(indtægt)

38.880,00
2.930,00

- 46.086,30

6.278.208,54
Udgifter ialt
46.086,30
Indtægter
Udvalget anbefaler,
at
anlægsregnskabet godkendes
at
mindreudgift kr. 371.791,46 og indtægt
kr. 46.086,30, ialt kr. 417.877,76 tillægges re
novationens formue.
Økonomiudvalget indstiller regnskabet god
kendt.

171.

j. nr. 06.15 G01/2557
Teknisk udvalg fremsender anlægsregnskab
for kalkstabiliseringsanlægget på Rensean
lægget.
Etablering af kalkstabiliseringsanlæg er af
sluttet med følgende økonomiske resultat:
Bevilling af 12. september
1995
1.500.000,00
Teknisk udvalgs beslut
ning af 28. november 1995
-500.000,00
Bevilling ialt
1.000.000,00
Forbrug:
Projektering
11.376,88
Håndværker
udgifter, vare
køb
24.906,77
Entreprenør- og
håndværker
ydelser
854.241.19
Mindreforbrug

890.524.84
109.475,16

Mindreforbrug skyldes gunstigt resultat af
underhåndsbud.
I entreprenørudgifter er indregnet en endnu
ikke afholdt udgift på kr.45.000.- excl. moms
til etablering af støvfilter, leveres ultimo no
vember 1996.
Udvalget anbefaler, at anlægsregnskabet god
kendes, og at mindreforbruget indgår som
ekstraordinært afdrag på spildevandsområdets
gæld til kommunen.
Økonomiudvalget indstiller regnskabet god
kendt.
172.

nr. 268.
Børn- og ungeudvalget fremsender anlægs
regnskab vedrørende projekt nr. 301.073,
tilbygning - Oppe Sundby Skole.
Samlet anlægsbevilling
Afholdte udgifter
Merudgift

2.000.000,00
2.012.897.00
12.897,00

Udvalget indstiller, at merudgiften afholdes
over konto 301.01.105.04, Folkeskolen, fælles
bygningsvedligeholdelse.
Indstillingen tiltrådt af økonomiudvalget.
173.

j. nr. 14.00
Samarbejdsaftale med Beredskabsforbun
det.
Som konsekvens af beslutningen om at ned
lægge civilforsvaret har Beredskabsforbundet Frederikssund Kreds - tilbudt at indgå kontrakt
med kommunen om at fortsætte på frivillig
basis og selv søge at skaffe midler til fortsat
drift ved indtægtsdækket virksomhed, samt de
refusionsmuligheder der er via staten i for
bindelse med uddannelse af de frivillige.
- fortsættes
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Der er udarbejdet kontraktforslag, som præ
ciserer samarbejdsformen, hvor Beredskabs
forbundet selv sørger for administration, plan
lægning, uddannelse i de forskellige tjeneste
grene, hvervning m.v.
Alt CF-materiel ejes stadig af Frederikssund
kommune, som sørger for opbevaringsmulig
heder og stiller det til rådighed for Beredskabs
forbundet.
Det ledige kontor på beredskabsstationen stilles
til rådighed for Beredskabsforbundet ligesom
undervisnings- og mødelokalerne kan benyttes
som hidtil.
Køretøjer kan i en vis udstrækning benyttes
som hidtil efter aftale, men udgifterne til re
servedele til de to 312'er Mercedes lastvogne
afholdes af Beredskabsforbundet.
Den udformede kontrakt har adskillige gange
været drøftet med forskellige justeringer til
følge og er fremsendt til Kommunernes Revisisionsafdeling til udtalelse.
Med skrivelse af 22. november 1996 meddeler
Kommunernes Revisionsafdeling at en gen
nemgang af aftalen ikke giver anledning til
bemærkninger, udover at det må forventes at
afregning af indtægter ved udlejning af materiel
m.v., hviler på et kontrollerbart grundlag.
Beredskabskommissionen indstiller samar
bejdsaftalen godkendt med de ændringer og
tilføjelser, der fremgår af bemærkninger fra
revision, administration og økonomisk af
deling.
Økonomiudvalget indstiller samarbejdsaftalen
godkendt med de ændringer og tilføjelser, der
fremgår af bemærkninger fra revision, admini
stration og økonomisk afdeling.
j. nr. 03.02.02
Arbejdernes Kooperative Byggeforening har
med skrivelse af 5. november 1996 fremsendt
det endelige udlejningsbudget - budget 1996 for Frederikssund Boligselskab, afdeling 4607,
Færgeparken III, til kommunens godkendelse.
Budgettet er godkendt af afdelingsbestyrelse og
beboere. Selskabets bestyrelse har godkendt
budgettet på et møde den 21. september 1995,
men ved en beklagelig fejl er det ikke blevet
fremsendt til Frederikssund kommune til god
kendelse.
I forhold til det foreløbige udlejningsbudget er
der tale om en stigning på 1,77%, hvorefter den
gennemsnitlige leje udgør 592,87 kr. pr. m2 pr.
år.Økonomisk afdeling skal anbefale, at ud
lejningsbudgettet godkendes.
Økonomiudvalget anbefaler udlejningsbud
gettet godkendt.

175.

j. nr. 82.20.04:16.07/844
Ældrecentret Lundebjerggård.
Byggeudvalget har i sit møde den 24. oktober
1996 behandlet anlægsregnskabet med henblik
på regnskabets forelæggelse for byrådet.
Den samlede anlægsudgift udgør 15.544.910
kr. Helsefonden har givet tilsagn om at bidrage
med et tilskud på 400.000 kr., hvorefter de
samlede anlægsudgifter vil udgøre netto
15.144.910 kr. I forhold til det afsatte
rådighedsbeløb på
16.374.200 kr. er der således tale om en min
dreudgift på 1.229.290 kr.
Byggeudvalget indstiller regnskabet godkendt.
Byrådet har tidligere meddelt bevilling på
ialt 13.263.563 kr. Der mangler således be
villing på ialt netto 1.881.350 kr., hvorfor byg
geudvalget samtidig indstiller, at der med
deles udgiftsbevilling på 2.281.350 kr. og
indtægtsbevilling på 400.000 kr. ialt netto
1.881.350 kr. "
Økonomiudvalget anbefaler byggeudvalgets
indstilling godkendt.

176.

j. nr. 82.20.04:16.07/752
Ældrecentret Tolleruphøj.
Byggeudvalget fremsender skema C (bygge
regnskab) for 24 nye ældreboliger ved
Tolleruphøj.
Den endelige anskaffelsessum er opgjort til
16.572.000 kr. I forhold til det godkendte
rammebeløb på 16.691.000 kr. ifølge skema
B er der tale om en mindreudgift på
119.000 kr.
Byggeudvalget indstiller regnskabet godkendt.
Økonomiudvalget indstiller regnskabet god
kendt.
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177.

j. nr. 03.03 G01/2597
Vedtægter for Andelsboligforeningen
Stationen.
Byrådet godkendte på mødet 8. oktober 1996,
sag nr. 152, skema B for 36 boliger i Andels
boligforeningen Stationen - byggeriets igang
sættelse og anskaffelsessum.
På vegne af andelsboligforeningen fremsendte
Danmarks Ældreboligselskab den 10. oktober
1996 kopi af de underskrevne vedtægter samt
underskrevet referat af stiftende generalfor
samling i andelsboligforeningen.
I henhold til lov om boligbyggeri (§ 4 stk. 5)
skal kommunen godkende foreningens ved
tægter og efterfølgende fremlægge dem til
offentligt eftersyn.
Kommunens godkendelse af de fremsendte
vedtægter blev meddelt sammen med god
kendelsen af skema B den 23. oktober 1996,
med anmodning om, at vedtægterne inden
byggeriets færdiggørelse og fremsendelsen af
skema C ændres, således at indskudsbeløbet
(vedtægtens § 4) reguleres til 20% af den
endelige anskaffelsessum, samt at vedlige
holdelsen af udvendige døre og vinduer på
lægges andelsboligforeningen og ikke den
enkelte andelshaver (vedtægtens § 10).

178.

j. nr. 00.01 A01 209
Revision af styrelsesvedtægten for Frede
rikssund kommune.
Styrelsesvedtægten for Frederikssund
kommune foreskriver blandt andet strukturen
for de politiske udvalg. Vedtægten blev sidst
ændret den 10. august 1993, da byrådet på
baggrund af et temamøde og nedsættelse af en
politisk arbejdsgruppe, besluttede at gøre
Beskæftigelsesudvalget til et stående udvalg
med virkning fra januar 1994.
Med henblik på en tilretning af styrelsesved
tægten, og her i særlig grad den politiske ud
valgsstruktur, med virkning for den kommende
byrådsperiode, foreslår borgmester og kommu
naldirektør at der nedsættes en arbejdsgruppe
sammensat af økonomiudvalgets medlemmer
suppleret med Jytte Holm-Pedersen. Borg
mesteren er formand og kommunaldirektøren
er sekretær.
Forslag til ændret styrelsesvedtægt skal være
udarbejdet så betids, at byrådet endeligt kan
godkende ændringen inden 1. juni 1997.
Ny styrelsesvedtægt skal behandles to gange i
byrådet.
Økonomiudvalget anbefaler borgmesterens og
kommunaldirektørens forslag godkendt.
Revidering af forretningsordenen indgår tillige i
arbejdsgruppens opgaver.
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179.

j. nr. 00.01 002 376
Fagudvalgene har opgjort det forventede regn
skab for 1996 i relation til de senest korrige
rede budgetbeløb og fremsender opgørelse
over de områder, hvor der er konstateret eller
forventes væsentlige afvigelser.
Det samlede resultat af budgetopfølgningen ser
således ud opgjort pr. fagudvalg:
Beløbet i hele 1.000 kr.
(- angiver besparelse/
merindtægt)

Teknisk udvalg
Plan- og miljøudvalget
Børn- og ungeudvalget
Socialudvalget
Beskæftigelsesudvalget
Kultur- og fritidsudvalget
Museumsbestyrelsen
Beredskabskommissionen
Økonomiudvalget
I alt besparelse/merindtægt

-7.502
0
29
3.383
-3.416
109
-35
0
-1.495
-8.927

Økonomiudvalget indstiller, at de af fagud
valgene opgjorte afvigelser, som netto udviser
en samlet besparelse/merindtægt på 8,9 mio.
kr., tillægsbevilges og tillægges kassebehold
ningen.
180.

j. nr. 08.00
Havneudvalget fremsender resultatet af bud
getopfølgningen pr. 30/9 1996. Der er under
ét konstateret en mindreudgift/merindtægt
på 57.000 kr.
Havneudvalget afholder møde den 5. decem
ber 1996, hvorfor udvalgets indstilling først vil
foreligge til byrådsmødet.

181.

j. nr. 13.01.00 029
El takster 1997
I forbindelse med vedtagelsen af budget 1997
blev el-taksten for rateforbrugere fastsat til 34,6
øre pr. kWh på baggrund af et forventet salg på
i alt 95 mili. kWh.
En revideret prognose for elforbruget viser
imidlertid et forventet elsalg i 1996 på 115 miil.
kWh.
Som følge af dette mersalg har teknisk
forvaltning opgjort en forventet netto
merindtægt på 2,9 mio.kr., som indgår i
budgetkontrollen pr. 30. september 1996 tillige
med en forventet mindreudgift på de løbende
driftsudgifter på 742.000 kr.
Endelig har Sjællandske kraftværker meddelt
at prisen på el (kommunens købspris)
nedsættes med 1 øre pr. kWh fra 1. januar
1997.
- fortsættes

-181 fortsat
Med henblik på at nedbringe elforsyningens
formue i overensstemmelse med den
godkendte gældsafviklingsplan har teknisk
forvaltning og økonomisk afdeling beregnet en
ny eltakst til 32,0 øre pr. kWh for rateforbru
gere.
Samtidig foreslås gennemsnitstaksten for salg
efter særtarif nedsat fra 34,54 øre til 32,23 øre
pr. kWh.
På baggrund af disse takster og et uændret
forbrugsmønster over perioden vil elforsy
ningens tilgodehavende være nedbragt til 9,6
mill.kr. ved udgangen af 2001, hvilket er i
overensstemmelse med den hidtidige gælds
afviklingsplan.
Det indstilles at de foreslåede takster
godkendes.
Teknisk udvalgs og økonomiudvalgets
indstilling vil foreligge til byrådsmødet.

182.

