FREDERIKSSUND KOMMUNE
Sekretariatet

DAGSORDEN
for
FREDERIKSSUND BYRÅDS MØDE den 9. januar 1996 kl. 19.00 i byrådssalen.

1.

Plan- og miljøudvalget fremsender forslag til
gebyrfastsættelse for byggesagsbehandling,
gældende for 1996.
Kommunen har hidtil benyttet Bygge- og Bo
ligstyrelsens vejledende takster, baseret på re
guleringspristallet. Stigningen er 1,8% i forhold
til 1995-gebyrerne, og udvalget anbefaler tak
sterne reguleret med denne stigning.
Økonomiudvalgets indstilling vil foreligge efter
udvalgets møde den 8. januar 1996.

2.

Teknisk udvalg fremsender forslag til takst for
tømningsbidrag (bundfældningstanke), der
indstilles fastsat til 275 kr., hvorefter den
samlede takst udgør:
Behandlingsbidrag
150 kr.
Administration
100Tømningsbidrag
275 -,
I alt
525 kr.
Administrationsbidraget revurderes om 1 år.
Forslaget er tiltrådt af økonomiudvalget.

3.

Plan-og miljøudvalget fremsender sag ved
rørende undersøgelse ved Frederikssund havn
- overførsel af ikke-forbrugt rådighedsbeløb og
ansøgning om anlægsbevilling.
Overførsel af ikke-forbrugt rådighedsbeløb fra
1995 til 1996 samt frigivelse af beløb i 1996 til
supplerende undersøgelser af enkelt-forurenin
ger.
Til vurdering af omfanget af enkelt-forureninger
er det nødvendigt med yderligere undersøgel
ser af disse, så der foreligger tilstrækkeligt
materiale til planlægning af arealernes anven
delse.
- fortsættes

(!ud

- fortsat
Fra CNS-miljø er der modtaget et telefonisk
overslag på kr. 40.000.- til disse undersøgelser.
Beløbet er et meget groft skøn. Da undersøgel
ser af denne art er vanskelige at vurdere og
eventuelle problemer nødvendigvis skal afgø
res på stedet, bør der tillægges 25 % til ufor
udseelige udgifter, og der bør derfor frigives
kr. 50.000.-.
Det indstilles,
at
der fra 1995 til 1996 overføres resterende rå
dighedsbeløb på kr. 84.500.- konto
00.52.89.3.050 "forureningsundersøgelse hav
nen"
at
der i 1996 gives en anlægsbevilling til forure
ningsundersøgelse på ialt kr. 50.000.-, finan
sieret af rådighedsbeløbet på konto
00.52.89.3.050 "forureningsundersøgelse af
havnen" i 1996 på i alt kr. 100.000.- herefter
rest rådighed kr. 50.000.-.
Såfremt overførslen af kr. 84.500.- tiltrædes,
resterer herefter på rådighedsbeløb for 1996
kr. 134.500.-.
Indstillingen er tiltrådt af økonomiudvalget.

Børn- og ungeudvalget har besluttet at
fastholde pladsgarantien i SFO og til
finansiering heraf fastsat prisen for den dyreste
plads til 900 kr. De øvrige pladsers priser
fastsættes forholdsmæssigt.
Ordningen gælder fra 1. januar 1996.

Beskæftigelsesudvalget fremsender sag
vedr. AMU-Centrets forslag til forlængelse af
den eksisterende aftale om kommunal
medfinansiering af centrets husleje.
Forslaget betyder.
at AMU-Centret overtager de lokaler, som bli
ver ledige ved Service- og Genbrugsgårdens
flytning til FIOMA,
at den årlige udgift til fordeling blandt de kom
muner, som benytte AMU-Centret, stiger fra
319.000 kr. i 1994 til 425.000 kr. i 1996 og
fremover,
at kommunen binder sig til medfinansieringsaf
talen i 5 år, svarende til ejerens krav om leje
aftale, såfremt de nødvendige ombygninger
skal foretages,
at AMU-Centret omlægger sit kursusudbud i
retning af længere kompetencegivende kurser,
som er gratis for deltagerne.
- fortsættes

- fortsat
Med henblik på deltagelse i en fælles kommu
nal stillingtagen på AMU-udvalgets møde den
12. januar 1996, har beskæftigelsesudvalget
afholdt ekstraordinært møde den 14. december
1995.
Under henvisning til sagens karakter, ikke
mindst den økonomiske forpligtelse 5 år frem,
blev dagsordenen og bilag til dette møde frem
sendt til samtlige byrådsmedlemmer.
Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet
godkender forslaget, såfremt de øvrige kom
muner tilsvarende tilslutter sig aftalen.
Økonomomiudvalgets indstilling vil foreligge ef
ter udvalgets møde den 8. januar 1996.

Børn- og ungeudvalget fremsender sag vedr.
udbygning på Oppe Sundby skole til center
klasseformål.
Der er i skoleåret 1995/96 indskrevet 48 ele
ver i centerklasserne på Oppe Sundby Skole.
Disse klasser forbruger i alt 621 m2.
Aktiviteten er ved skoleårets start udvidet
med 2 DAMP-klasser med hver 5 elever og
skolefritidsordning til de samme børn. Det
var ved skoleårets start forudsat, at denne
udvidelse kunne rummes inden forskolens
eksisterende rammer i det første år. Det har
imidlertid vist sig meget problematisk. De
fysiske forhold er helt utilstrækkelige til
denne type elever, og et forsvarligt pæda
gogisk relevant undervisnings- og fritids
tilbud betinger en meget snarlig udvidelse.
Skal DAMP-klasserne derfor forblive på
skolen og desuden have mulighed for at
blive udvidet til det formodede behov, vil
det være nødvendigt - her og nu, at inddrage
de lokaler, som anvendes af Sprogskolen, og
desuden udvide med en tilbygning på ca.
272 m2 pr. august 1996. En anslået pris på
en sådan tilbygning vil være ca. 2. millioner
kr. inkl. 230.000 kr. til inventar og gardiner.
I 1994 betalte Frederiksborg Amt 373.480 kr.
for leje, lys, varme, rengøring og pedel
bistand. Ved en udvidelse på 272 m2 vil
amtets betaling udgøre en merindtægt på
252.900 kr. Hertil kommer betaling fra andre
kommuner p.g.a. skolefritidsordningen denne indtægt vil være mindst 13.500 kr.
ved 5 elever og højst 53.000 kr. ved 20
elever. Der er i indeværende år tale om en
indtægt på 21.600 kr., og der vil således
være tale om en årlig merindtægt på mini
mum 274.500 kr.
Der er fra amtets side givet mundtligt tilsagn
om en lejekontrakt på 10 år, og en lejestigning
som angivet på 100 kr. pr. m2.
- fortsættes

6,

- fortsat
Der er i budgettet for 1996 ikke regnet med
nogen anlægsudgift på dette område, lige
som der heller ikke er regnet med en større
lejeindtægt. En anlægsudgift på ca. 2 miil.
kr. må formodes at kunne forrentes (8%) og
afdrages over 10 år med en indtægt på ca.
275.000 kr.
Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling på
2 millioner kr. underforudsætning af tilsagn fra
Frederiksborg Amt vedrørende en 10-årig leje
kontrakt og en lejestigning fra de nuværende
295 kr. pr. m2 (fastsat i 1984) til 395 kr. pr. m2
Det indstilles desuden, at LOF betaler kr.
25.000 af udgifterne til nødvendige ændringer
og istandsættelse af Lundevej 9, samt at resten
indarbejdes i DAMP-projektet. Istandsættelsen
vil ifølge tilbud beløbe sig til ca. kr. 36.000.
Der kan forventes en indtægt på lys, varme og
rengøring på kr. 13,60 pr. undervisningstime.
LOF forventer et årligt undervisningstimetal på
3.500 timer, hvilket vil svare til en indtægt på
kr. 47.600. Lys, varme og rengøring opkræves
senest pr. 1. januar 1997.
Indstillingen er tiltrådt af økonomiudvalget.

c

/«: c i /

hi. /v

