FREDERIKSSUND KOMMUNE
Sekretariatet

D A G S O R

E N

for
ØKONOMIUDVALGETS MØDE den 3. mai 1993 kl. 8,30.

101. Kommuneforeningen i Frederiksborg amt
indkalder i skrivelse af 16. april
1993 til årsmøde/generalforsamling
den 19. maj 1993 på hotel Marienlyst
i Helsingør.

102. Dansk Boligselskab fremsender regn
skab for 1991/92 for boligselskabet
Rosenvænget med anmodning om godken
delse .
Der gøres samtidig opmærksom på, at
regnskaberne er godkendt af såvel
selskabets bestyrelse som afdelings
bestyrelserne .

103. Arbejdernes Andels Boligforening
fremsender regnskab for perioden
1/10 1991 til 30/9 1992 med anmodning
om godkendelse.
Det fremgår af materialet, at bolig
foreningen efter det seneste byggeri
(Foderstofgården) nu disponerer over
1.146 lejemål.
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104. Direktionen fremsender med skrivelse
af 26. april 1993 udkast til overord
nede personalepolitiske målsætninger
for Frederikssund kommune, jfr. det
af økonomiudvalget godkendte kommis
sorium for den nedsatte projektgrup
pe .
Kopi af skrivelsen og udkastet ved
lægges.
Udviklingschef
vil
deltage i sagens behandling.

105. Støtte og aktivitetscentret Vest an
søger i skrivelse af 15. april 1993
om et tilskud på 2.000 kr. til afhol
delse af festival 1993 den 5. og 6.
juni 1993 for psykisk udviklingshæm
mede borgere i amtet.

106. Frederikssund Erhvervsråd har i skri
velse af 19. april 1993 ansøgt om
støtte på 15.000 kr. fra markedsi
føringspuljen til etablering af ud
stillingen "Vinduer i Frederikssund",
og det fremgår af ansøgningen, at
Initiativrådet, Handelsstands
foreningen, Turistforeningen og Er
hvervsrådet betaler 7.500 kr.
Ansøgningen anbefales af formanden
for plan- og miljøudvalget.

107. Sag vedrørende forslag til erhvervs
udviklingsprogram for nord-vestregionen i Frederiksborg amt.
Efter aftale med borgmesteren har
teknisk direktør udarbejdet udkast
til et afslag til Frederiksborg amt.
Kopi af teknisk direktørs fremsendel
sesskrivelse af 27. april 1993 og af
afslagsudkastet vedlægges.

108. Plan- og miljøudvalgets skrivelse af
27. april 1993 vedrørende Bycirkel
samarbejdet. Det fremgår af skrivel
sen - hvoraf kopi vedlægges - at de 9
kommuner i Frederikssund-fingeren
ikke er kommet i betragtning i det af
Miljøministeriet udbudte bycirkelsam
arbejde, som har til formål at fremme
udviklingen i en region gennem tvær
kommunalt samarbejde.
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109. Teknisk direktørs skrivelse af 28.
april 1993 vedrørende økonomisk sa
nering af afdeling Frederikssund
Nord, Nord 1, under AAB og Boligsel
skabet Rosenvænget.
Det fremgår af skrivelsen - hvoraf
kopi vedlægges - at kommunen i givet
fald skal bidrage med 920.000 kr.,
hvoraf halvdelen kan anmeldes til
hovedstadsudligningen vedrørende in
dividuel boligstøtte.

110. Indenrigsministeriet meddeler i skri
velse af 28. april 1993 - som svar på
byrådets skrivelse af 29. marts 1993
vedrørende lånefinansiering af udgif
ter til ældrecenter, at ministeriet
vil være indstillet på at overføre
dele af dispensationen for 1993 til
anvendelse i 1994 og 1995 i det om
fang udgifterne ikke afholdes i 1993.
Ministeriet henleder opmærksomheden
på, at det følger af bestemmelsen i
§ 2, stk. 4, i bekendtgørelsen om
kommunernes låntagning m.v., at låne
adgangen i det enkelte regnskabsår
alene omfatter de udgifter, som af
holdes i det pågældende regnskabsår.
Kommunen kan således eksempelvis ikke
optage lån i 1993 til finansiering af
udgifter, der forventes afholdt i
1995.
Under henvisning til ministeriets
skrivelse og de økonomiske generelle
forhold iøvrigt vil drøftelserne om
kommunens økonomi blive fortsat.

111. Kultur- og fritidsudvalget er ved
byrådsbeslutning af 8. december 1992
pålagt ved besparelser på 1993-budgettet at kompensere den i 1992 givne
tillægsbevilling på ialt 215.000 kr.
til bibliotekets lønkonto.
Udvalget har ved sin indstilling den
15. april 1993 ikke taget stilling
hertil.
Økonomisk forvaltning kan ikke be
kræfte udvalgets udlægning af 1992regnskabet, men må fastholde, at så
fremt der ikke var givet den aktuelle
tillægsbevilling i 1992, ville
bibliotekets lønkonto have været
overskredet med 215.000 kr.
Økonomisk forvaltning må på den bag
grund anbefale økonomiudvalget at
tilbagesende sagen til kultur- og
fritidsudvalget med henblik på en
realitetsbehandling.
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112. Sag fra børn- og ungeudvalget.
I forbindelse med ny lovgivning på
bistandsområdet og ændrede problem
stillinger i forhold til børn og bør
nefamilier med behov for hjælp øn
sker skole- og kulturdirektøren en
del af de afsatte midler til lokali
seringspro jektet for de 17 - 22 årige
omprioriteret, således at der blandt
andet i større udstrækning sættes
ressourcer ind mens børnene er helt
små.
Økonomisk forvaltning har følgende
bemærkninger til sagen:
Lokaliseringsprojektet indstilles
og de afsatte midler 449.000 kr.
tilgår kassebeholdningen.
Udgiften til nye aktiviteter
312.000 kr. finansieres over kas
sebeholdningen .
Desuden skal det bemærkes at:
Finansieringen af nye aktiviteter
udviser et merforbrug på
200.000 kr. i planårene, det hen
stilles derfor at aktiviteterne
indgår i den almindelige priori
tering .
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113. Løn- og personalesager.

a.

Løn- og personalekontoret anbe
faler, at der ydes depotmedarbej
der
dispositions
tillæg i henhold til overenskom
sten for rådhusbetjente.
Tillægget - der ydes som kompen
sation for forpligtelsen til nor
malt at være til disposition uden
for sædvanlig arbejdstid samt for
tilfældige forøgelser i arbejds
byrden - udgør 8.072 kr. pr. år
og tildeles p. t. 4 pedeller ved
plejecentre og 2 rådhusbetjente.

b.

Børne- og kulturudvalget fremsen
der sag vedrørende afskedigelse
af lærer.

c.

Kommunaldirektøren fremsender sag
vedrørende afskedigelse (bortvis
ning) af medarbejder på rådhuset.

114. Orientering og efterretning om sager,
afgjort i henhold til bemyndigelse.
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