FREDERIKSSUND KOMMUNE
Sekretariatet

D A G S O R D E N
for
ØKONOMIUDVALGETS MØDE den 5. april 1993 kl. 8.30.

67.

Frederikssund Initiativråd fremsender
med skrivelse af 18. marts 1993 regn
skab for Vikingespil og Vikingetaffel
1992.
Vikingespillets underskud er opgjort
til 62.569 kr. og der ansøges om ud
betaling af 40.918 kr. af den stille
de kommunegaranti på 50.000 kr.

68.

Frederiksborg amt anmoder i skrivelse
af 23. marts 1993 om kommunens hold
ningstilkendegivelse til bevilling af
bidrag (10 kr. pr. indbygger i hvert
af årene 1994, 1995 og 1996) til Kul
turby 96.
Kopi af skrivelsen vedlægges.

69.

Skatteinspektøren fremsender forslag
til samarbejdsaftale mellem Fre
derikssund, Jægerspris og Skibby kom
muner på Skatterevisorområdet.
Kopi af samarbejdsaftalen - der ind
stilles godkendt - vedlægges.
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70.

Kultur- og fritidsudvalget fremsender
ansøgning fra Den Danske Festivalko
mité om tilskud på 21.000 kr. til
rejseomkostninger i forbindelse med
deltagelse i Europa Festival i Dunoon
i Skotland i august 1993, og Folke
oplysningsudvalget fremsender til
svarende ansøgning om tilskud på
20.000 kr.
Ved kultur- og fritidsudvalgets be
handling af sagen tilkendegav Morten
Andersen, at han ikke kunne tiltræde,
at der gives tilskud.

71.

Plan- og miljøudvalget fremsender sag
vedrørende godkendelse af endelig
anskaffelsessum og tillægslån for den
resterende del af kommunens lån til
26 ældreboliger i Færgeparken.
Udvalget indstiller
at den endelige anskaffelsessum på
19.333.292 kr. godkendes,
at restfinansieringen på 74.999 kr.
godkendes og
at kommunen respekterer lån til Kre
ditforeningen Danmark på
15.433.200 kr.

72.

Bygningsinspektoratet fremsender med
skrivelse af 25. marts 1993 rede
gørelse vedrørende mulighederne for
regulering af salgsvogne og boder.
Kopi af redegørelsen vedlægges.

73.

Byggeudvalget vedrørende bofællesska
bet for senil demente på Vangedevej
har på sit møde den 17. marts 1993
realitetsbehandlet de indkomne for
slag og valgt et projekt, udarbejdet
af
Projektforslaget baserer sig på en
pris på (fratrukket udgiften til folkedør) kr. 2.350.918.-. I forhold til
den givne anlægsbevilling på
kr. 2.105.000.- er der således tale
om en merudgift på kr. 245.918.-.
Hertil skal lægges faste omkostninger
i form af
Landinspektør, Geoteknisk under
søgelse m.v.
45.000,00
Tilslutnings
afgifter m.v.
50.000,00
Inventar og
udstyr
150.000,00
fortsættes
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100.000,00

30.000,00

Der er således tale om en samlet mer
udgift i forhold til den givne an
lægsbevilling på kr. 620.918,00,
som et enigt byggeudvalg indstiller
frigivet fra investeringsoversigtens
afsatte pulje til aktiviteter på
ældreområdet.
Fornyet behandling under henvisning
til beslutningen på økonomiudvalgets
ekstraordinære møde den 19. marts
1993.

74.

Økonomisk forvaltnings skrivelse af
30. marts 1993 vedrørende pris- og
lønskøn, budget 1994 - 1997.
Forvaltningen anbefaler
at K L ’s pris- og lønskøn som ud
gangspunkt følges ved budgetlæg
ningen 1994-1997,
at pris- og lønskøn tages op til
revision ved væsentlige ændringer
i forudsætningerne,
at der indtil videre budgetteres med
en årlig stigning på 2,01 i kom
munens udskrivningsgrundlag,
at stigningen i udskrivningsgrund
laget tages op til ny vurdering,
når der foreligger mere præcise
slutligningstal for 1992, samt
at der med udgangspunkt i K L ’s prisog lønskøn samt budgetoverslag
1994-1997 udmeldes budgetrammer
som opgjort i bilag fra økonomisk
forvaltning af 2. april 1993.

75.

Teknisk udvalg fremsender forslag til
program om temamøde om kvalitets- og
omkostningsdokumentation i teknisk
forvaltning.
Forslaget vedlægges.
Mødet foreslås afholdt den 5. maj
1993 kl. 8,30.
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76.

Teknisk udvalg ansøger om anlægsbe
villing på 1 miil. kr. excl. moms til
renovering af eksisterende lednings
anlæg på regn- og spildevandsanlæg.
Som 1. etape renoveres ledningsanlæg
get i krydset Bruhnsvej, Nygade, A.
C. Hansensvej af hensyn til eventuel
kommende anlæg af rundkørsel, fort
sættende med renovering mod vest som
2. etape i det omfang, der er økono
misk mulighed for.
Bevillingen indstilles finansieret
over rådighedsbeløb, som er afsat i
investeringsoversigten for 1993,
konto
på
kr. 1 miil.

77.

Børn- og ungeudvalget besluttede på
sit møde den 24. marts 1993 at ind
stille til økonomiudvalget, at der
træffes principbeslutning om opførel
se af en fritidsklub til 140 børn på
arealet ved Ørnesten.
Det indstilles samtidig, at 2 - 3
lokale arkitekter indbydes til at
udarbejde projekt. Det er en forud
sætning, at det/de forslag der ikke
antages honoreres.
Endelig indstilles det, at der træf
fes principbeslutning om, at børn i
de kommende 4. klasser på Falkenborgskolen og Abjergskolen, som har behov
for klubplads, fortsætter i SFO ind
til en ny klub står klar.
Forældrene tilbydes denne ordning til
klubpris.
Materiale til belysning af behovet
for klubpladser vedlægges sammen med
oversigt over udgifterne ved en for
længelse af SFO-perioden på 6
måneder.

78.

Dansk Flygtningehjælp anmoder i skri
velse af 22. marts 1993 om byrådets
indforståelse med etablering af et
tidsbegrænset lejemål i Færgeparken
19-23, omfattende et areal beregnet
på ca. 20 personer.
Kopi af skrivelsen vedlægges.
Økonomiudvalget vedtog i sit møde den
21. december 1992 at meddele Kredit
foreningen Danmark afslag på en til
svarende ansøgning.
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79.

Kultur- og fritidsudvalget fremsender
sag vedrørende invitation fra
Aurskog-Hølands turistforening, der
har ønsket at få to kunstnere fra
Frederikssund til at udstille i
perioden 16. - 23. maj 1993.
Udvalget har til arrangementet afsat
en max. ramme på 15.000 kr.
Udvalget foreslår endvidere, at for
manden deltager, finansieret af ven
skabsbykontoen.

80.

Børn- og ungeudvalget indstiller, at
der oprettes en pedelstilling ved
daginstitutionerne/Stenhøjgård, samt
at udgiften finansieres over kontoen
for "vedligeholdelse af fast ejen
dom -daginstitutioner og puljeord
ning" konto

81.

Børn- og ungeudvalget anbefaler, at
klubberne får tilladelse til at dis
ponere over 30.000 kr. fra indtægts
kontoen - materialesalg, hvilket vil
sætte klubberne i stand til konkret
at kunne hjælpe enkelte børn med ma
terielle behov.

82.

Børn- og ungeudvalget fremsender sag
vedrørende regulering af elevtalsaf
hængige rammebeløb til skolerne og
skolefritidsordningerne pr. 1. januar
1993.
For så vidt angår de konkrete tal på
skolerne, kan skolernes rammebeløb
nedsættes med samlet kr. 38.450.-.
For så vidt angår elevtallene i sko
lefritidsordningerne kan rammebeløbet
nedsættes med samlet kr. 21.990.-.
Det indstilles, at beløbene tilgår
kommunekassen.

83.

Byrådsmedlem Grethe Olsen anmoder i
skrivelse af 15. marts 1993 om, at
der på byrådets dagsorden til mødet
den 13. april 1993 optages
"Forslag om afholdelse af borgermøde
om havnens fremtid."
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84.

Byrådsmedlem Johs. Errild anmoder i
skrivelse af 24. marts 1993 om, at
den på byrådets dagsorden til mødet
den 10. november 1992 optagne, men
ikke behandlede sag om "Strategi for
udvikling i havneområdet", optages på
dagsordenen til byrådets møde den 13.
april 1993.

85.

Havneudvalget ansøger om anlægsbevil
ling (frigivelse) på 75.000 kr. til
iværksættelse af jordbundsundersøgel
ser m. m. i forbindelse med anlæg af
Vestmole.

86.

Plan- og miljøudvalget indstiller, at
den endelige anskaffelsessum (skema
3) for 18 ungdomsboliger, Lundevej
18, godkendes.
Anskaffelsessummen andrager
5.137.401 kr., hvilket er en merud
gift på 56.401 kr. i forhold til den
af byrådet i november 1991 godkendte
anskaffelsessum.

87.

Frederikssund Turistforening fremsen
der med skrivelse af 29. marts 1993
ny forpagtningsaftale (kopi vedlæg
ges) med
ved
rørende Campingpladsen.
Der anmodes om godkendelse af afta
len.

88.

Teknisk udvalg fremsender licita
tionsresultat over renovering af ny
anlæg af fjernvarmeledninger.
Udvalget indstiller, at jordentrepri
sen for de jordarbejder som skal ud
føres for fjernvarmeforsyningen ved
rørende ledningsarbejder, som er in
deholdt i licitationen og opdelt i
enhedspriser, tilbydes det lavestby
dende firma
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89 .

Teknisk udvalg ansøger om anlægsbe
villing på 2 mili. kr. til renovering
og nyanlæg af fjernvarmeforsyningsog stikledninger ifølge afholdt lici
tation, finansieret over konto
med 1.250.000 kr. og
restbeløbet kr. 750.000.- på konto

90.

Teknisk udvalg ansøger om anlægsbe
villing på 200.000 kr. til etablering
af elforsyning til Slåenbjerghuse,
finansieret over konto

91.

Teknisk udvalg ansøger om anlægsbe
villing på 380.000 kr. til renovering
af vandledning på Færgevej, finansi
eret over konto
med
300.000 kr. og 80.000 kr. over konto

92.

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

FREDERIKSSUND KOMMUNE
BORGMESTERKONTORET
TORVET 2 - POSTBOKS 1 - 3600 FREDERIKSSUND

Dato: i. april 1993
Journ. nr.:
Deres ref.:

Til
Sagsbehandler:

^

Økonomiudva1get

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

B . Rente- og afdragsfrit lån:

2.

3.

4.

Endelig er der givet afslag på ansøgning om støtte fra:
5.

6.

7.

Med venlig hilsen

Hanne Hundrup
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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
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