FREDERIKSSUND KOMMUNE
Sekretariatet

D A G S O R D E N

for
ØKONOMIUDVALGETS MØDE den 17. maj 1992, kl. 8.30.

115. Kommunernes Revisionsafdeling frem
sender beretning nr. 89 vedrørende
revisionsbesøg i perioden fra den 5.
til den 19. februar 1993 samt i pe
rioden fra den 1. marts 1993 til den
15. april 1993.
Revisionen har givet anledning til
følgende bemærkninger:
Decentrale enheder

I forbindelse med eftersynet er det
konstateret, at der ikke er tilrette
lagt skriftlige forretningsgange for
økonomisk forvaltnings tilsyn med
afstemninger af beholdninger ved
rørende de decentrale enheder.
Der er afgivet notat til forvaltnin
gen om de konstaterede differencer.
Det henstilles, at der etableres for
retningsgange for området.
Beretningen vedlægges.

116. Kommuneforeningen indbyder i skrivel
se af 4. maj 1993 til kursus om
aktuel kommunaløkonomi mandag den 14.
juni 1993 kl. 9- 13 i Frederiksborghallen i Hillerød.
Programmet vedlægges.

117. Falkenborgskolen ansøger i skrivelse
af 20. april 1993 om tilskud på
10.000 kr. i anledning af skolens 90
års fødselsdag den 26. august 1993.
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ansøger i skrivelse
af 12. maj 1993 om tilskud på
12.000 kr. til udgivelse af katalog
til kunsthåndværkerudstillingen
"Blå Fjord 1993”, der afholdes i Lan
ges Magasin i juli måned.
Såfremt der ikke kan gives tilskud,
ansøges der alternativt om, at kata
loget må blive trykt af kommunens
trykkeri.
Kopi af ansøgningen vedlægges.

119. Foreningen Norden ansøger i skrivelse
af 11. maj 1993 om tilskud til delta
gelse af 4 personer i "Norden-tråff"
i Kumla den 29. og 30. maj 1993.

120. Teknisk udvalg fremsender sag ved
rørende fjernvarmeforsyningens for
rentning af gælden til kommunen.
Indenrigsministeriet har i skrivelse
af 2. april meddelt afslag på ansøg
ningen om dispensation fra markeds
renten, når kommunens tilgodehavende
hos fjernvarmeforsyningen skal for
rentes .
Fjernvarmeforsyningen betaler for
nuværende 11 i årlig rente af gælden
til kommunen, og hvis renten skal
hæves til markedsrenten på 9,51, vil
renteudgiften blive
ca. 1.500.000 større, svarende til en
forhøjelse på fastafgiften på
kr. 3,90/m2.
Der er mulighed for særdeles fordel
agtige lånemuligheder, når fjernvar
meforsyningen anvender indenlands
brændsel (naturgas).
Der er mulighed for at optage indexlån med løbetid på 20-30 år med en
rente på ca. 2,51.
Økonomiudvalget anmodes om at se vel
villigt på at konvertere den nuværen
de gæld for fjernvarmeforsyningen
over til indexlån, så fastafgiften
ikke skal stige ekstraordinært.
Fjernvarmeforsyningen vil ved de nye
lån have mulighed for, at afskrive
den nuværende gæld over et kortere
åremål end de 25 år, som nu anvendes
til afskrivning.

121. Fornyet behandling af udkast til
overordnede personalepolitiske mål
sætninger.
Revideret udkast med de af økonomiud
valget foreslåede ændringer vedlægges.
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122. Opførelse af ny klub samt midlertidig
udvidelse af SFO i perioden 1/8 1993
til 1/2 1994.
I fortsættelse af byrådets principbe
slutninger den 13. april, sag nr. 47,
om opførelse af ny klub samt midler
tidig udvidelse af SFO søges om føl
gende tillægsbevillinger:
Anlægsudgift til ny klub - af
bygningsinspektoratet anslået
til 7.902.000 kr.
Driftsudgifter til SFO i perioden
1/8 1993 til 1/2 1994 driftsudgifter
kr. 577.600.driftsindtægter kr. 33.600.-,
nettoudgift
543.972 kr.
Afledte driftsudgifter i 1994
skønnes for klubben at andrage
2.750.000 kr. samt for driftsind
tægternes vedkommende
190.000 kr.

123. På havneudvalgets møde den 1. april
1993 blev besluttet at iværksætte
forundersøgelse af anlæg af vestmole.
Undersøgelsen er under forberedelse.
I fortsættelse heraf forelægges tek
nisk forvaltnings redegørelse af 29.
marts 1993 om aktuel sag om nedriv
ning af betonsiloerne på havnen.
Det er foreløbigt oplyst, at nedriv
ningen kan forventes gennemført i
august måned.
Anlægsudgiften forventes at blive
kr. 300.000.-, hvoraf ca. 250.000 kr.
omfatter udgift til detailprojek
tering .
Indtægt for modtagelse af siloerne er
anslået til kr. 300.000.-.
Det indstilles, at der søges anlægs
bevilling på kr. 300.000.- og negativ
anlægsbevilling på samme beløb.

124. På havneudvalgets møde den 1. april
1993 pkt. 6d forelå bl.a. et bilag
10A af 10. marts 1993.
Notatet var uaktuelt på grund af æn
drede forudsætninger, hvorfor behand
lingen blev udsat.
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fortsat
Der forelægges således bilag 10A af
10. marts 1993, rev. 22. april 1993,
hvoraf fremgår en samlet oversigt
over de økonomiske forhold for havnen
i forbindelse med gennemførelse af
aktuelle og senere anlægsarbejder.
Overslag over de aktuelle anlægsar
bejder omfatter netto kr. 75.000.- i
1993 (bevilling er meddelt),
kr.
950.000.- i 1994 og
kr. 2.800.000.- i 1995.
I overslag for vestmoleprojektet er
forudsat, at der for modtagelse af
brokket fyld fastsættes en afgift på
kr. 125.- pr. ton excl. moms. Det er
forudsat, at afgiften er fritaget for
statsafgift.
Det indstilles
at det reviderede bilag 10A tages
til efterretning, og at overslag
for aktuelle anlægsarbejder ind
arbejdes i budgetforslag for 1994
og 1995,
at forslag til kvitblivningsafgift
på kr. 125.- pr. ton godkendes.

125. Drøftelse af kommunens økonomi, jfr.
direktionens skrivelse af 10. maj
1993, der med bilag er tilsendt byrå
dets medlemmer.
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126. Løn- og personalesager.

a.

Teknisk direktør anmoder om - som
følge af
- at
miljøafdelingens stedfortræder
konstitueres som
afdelingsleder med øjeblikkelig
virkning og indtil videre.

b.

Teknisk direktør foreslår, at der
i teknisk forvaltning oprettes en
kombinationslæreplads (kleinsmedelærling) i samarbejde med en
privat virksomhed - indarbejdet i
budget 1994.

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

FREDERIKSSUND KOMMUNE
BORGMESTERKONTORET
TORVET 2 - POSTBOKS 1 - 3600 FREDERIKSSUND

Dat°: 13. maj 1993
Journ. nr.:
Deres ref.:

Til
Sagsbehandler:

^

Økonomiudvalge t

Ansøgninger om støtte til betaling af beboerindskud
Til nedennævnte boligtagere er bevilget:
Rente- og afdragsfrit lån:
1.

2.

3.

Endelig er der givet afslag på ansøgning om støtte fra:
4.

Med venlig hilsen

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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