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Incassoberetning 2002 og incassoplan 2003

Journal nr.:
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Sag fra:

Skatte- og Opkrævningsforvaltningen

Lovgrundlag:

Ingen

Sagsfremstilling:

Incassoberetningen for 2002 er en redegørelse over de
aktiviteter som incassoafdelingen har sat fokus på i 2002.
Beretningen indeholder også en oversigt over indbetalinger
for 2002 og saldo pr. 31.12.2002 er sammenholdt med
saldo pr. 31.12.2001, afvigelse angivet i procent.
Aktiviteterne fra 2002 planlægges fortsat i 2003, med de
ændringer som lovgivningen i det mellemliggende år har
medført, og de nye tiltag som incassoafdelingen vil
iværksætte.

Bevilling:

Ingen

Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Incassoberetningen 2002 og incassoplanen 2003.

Indstilling:

Forvaltningen anbefaler, at beretningen og planen tages til
efterretning i Økonomiudvalg og Byråd.

Beslutninger:

Økonomiudvalgets møde den 28. april 2003, sag nr.
104:
Indstillingen anbefales godkendt.
Der udarbejdes en pressemeddelelse vedrørende resultatet
af kommuneshopping indsatsen.
Chefgruppen anmodes om en evaluering af
kommuneshopping ordningen, herunder status for
implementering/integrering af "kommuneshopping" i det
daglige arbejde.

Sag nr. 105

Bilag til kommunens kasse- og regnskabsregulativ

Journal nr.:

00.01.P24

Sag fra:

Økonomisk Afdeling

Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse.
Frederikssund Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Sagsfremstilling:

Byrådet godkendte den 30. juni 1998 et nyt kasse- og
regnskabsregulativ for Frederikssund Kommune.
Regulativet er et rammeregulativ, hvori de overordnede
regler for kasse- og regnskabsvæsenet fastlægges, mens
de uddybende regler for de enkelte delområder fastlægges i
en række bilag, som er godkendt af Økonomiudvalget.
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Bilag 10, som omhandler regler for sikkerhed og kontrol i
forbindelse med anvendelse af EDB-systemer, punkt 5.2 dokumentationskontrol - ønskes ændret
fra
"Kontrollen skal omfatte dokumentation for tilgange og
senere ændringer i data, der har betydning for, at den rette
person modtager/indbetaler penge og må derfor ikke ske
ved stikprøver"
til
"Kontrollen skal omfatte dokumentation for tilgange og
senere ændringer i data, der har betydning for, at den rette
person modtager/indbetaler penge.
Kontrollen kan ske ved stikprøver"
Som erstatning for den nuværende omfattende kontrol vil
Kommunernes Revision i samarbejde med Økonomisk
Afdeling og fagforvaltningerne fastsætte de nærmere
retningslinier for hyppigheden og omfanget af stikprøverne
samt omfanget af supplerende forretningsgange, som skal
sikre, at en tilfredsstillende dokumentation er til stede.
Forslaget til revideret bilag fremsendes til
Økonomiudvalgets behandling.
Bevilling:

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Forslag til revideret bilag 10 - Regler for sikkerhed og
kontrol i forbindelse med anvendelse af EDB-systemer.

Indstilling:

Økonomisk Afdeling anbefaler, at Økonomiudvalget
godkender det reviderede bilag 10.

Beslutninger:

Økonomiudvalgets møde den 28. april 2003, sag nr.
105:
Godkendt.

Sag nr. 106

Egnsmuseet Færgegaarden, kommunal samdrift af
museer og arkæologisk samarbejde
Genoptagelse af sag nr. 76/2002

Sag fra:

Kultur- og fritidsudvalget.

Journal nr.:

19.03

Lovgrundlag:

Intet.

Sagsfremstilling:
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I september 2001 afholdt Egnsmuseet Færgegaarden på
foranledning af Ølstykke Kommune en museumskonference
for at belyse mulighederne og konsekvenserne for en mulig
samdrift af museet i Ølstykke og Egnsmuseet
Færgegaarden. I konferencen deltog repræsentanter fra
Frederikssund, Jægerspris og Skibby Kommuner, der i
fællesskab driver Egnsmuseet Færgegaarden, samt
repræsentanter fra Stenløse, Slangerup og Ølstykke
Kommuner, der dog kun deltager i det arkæologiske
samarbejde.
Konferencen førte efterfølgende til at der blev indledt
sonderende forhandlinger om samdrift af de to museer. I
januar 2002 udarbejdede Ølstykke Kommune forslag til dels
en samdriftsaftale og dels en aftale om museumsdækning
af Ølstykke, samt vedtægter med konsekvensrettelser.
Ledelsen på Egnsmuseet Færgegaarden bemærker, at
samdriftsaftalen formentlig vil give Færgegaarden en række
ekstraudgifter samt merarbejde som Færgegaarden selv
må bære. Økonomisk vil Færgegaarden formentlig ikke
have fordel af den foreslåede samdriftsaftale. Til fordel for
aftalen taler imidlertid en mulig udvikling af det faglige miljø,
og en styrkelse af regionens museumsvæsen. Museet har
fremsendt forslag til rettelser i aftalesættet.
Færgegaardens bestyrelse har behandlet henvendelsen fra
Ølstykke Kommune den 14. maj 2002 og anbefaler, at der
under forudsætning af at Færgegaardens bemærkninger til
aftalesættet indarbejdes, indgås samdriftsaftale med
Ølstykke Kommune.
Jægerspris Byråd har i sit møde den 27. august 2002
anbefalet, at der indgås aftale om museumssamdrift under
forudsætning af, at Ølstykke Kommune dækker de afledte
udgifter til bl.a. administration, og at bemærkningerne fra
Egnsmuseet Færgegaarden til aftalen om
museumsdækning, styrelsesvedtægten og vedtægter for
Egnsmuseet Færgegaarden, indarbejdes i aftalen.
Samdriftsaftalen vil ikke indebære økonomiske
konsekvenser for Frederikssund Kommune.
Forvaltningen indstiller, at udvalget ove rfor
Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at der indgås aftale
om museumssamdrift med Ølstykke Kommune under
forudsætning af, at Ølstykke Kommune dækker de afledte
udgifter til bl.a. administration, og at bemærkningerne fra
Egnsmuseet Færgegaarden til aftalen om
museumsdækning, styrelsesvedtægt og vedtægter for
Egnsmuseet Færgegaarden, indarbejdes i aftalen.
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Kultur- og fritidsudvalgets møde den 9. oktober 2002,
sag nr. 76:
Forvaltningens indstilling godkendt.
Økonomiudvalgets møde den 4. november 2002, sag nr.
235:
Kultur- og fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.
Byrådets møde den 12. november 2002:
Godkendt.
Efterfølgende har Kulturarvsstyrelsen meddelt, at den
vedtagne aftale ikke vil kunne godkendes, idet følgende
skal indarbejdes:
1.
Ølstykke kommune skal som ny samdriftspartner binde sig
til en startperiode på 4 år. Herefter kan aftalen opsiges med
1 års varsel.
2.
Det kræves, at der udarbejdes en ny samdriftsaftale som
alle 4 kommuner er omfattet af. Det vil sige ikke som hidtil
planlagt en separataftale mellem Jægerspris og Ølstykke
kommuner ved siden af museets gamle 3 kommuners
driftsaftale.
3.
Ølstykke kommunes årlige tilskud skal indarbejdes i den
fælles nøgle til dækning af udgifterne af det fælles
museumsvæsen i de 4 kommuner.
Kultur- og fritidsudvalgets møde den 21. januar 2003,
sag nr. 1:
Orientering om museumssamdrift med Ølstykke kommune.
Til efterretning.
På ovennævnte baggrund er Kulturarvsstyrelsens ønsker
nu indarbejdet i de nu foreliggende aftaler om
museumssamdrift.
Bevilling:

Ingen.

Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:

Ingen.

Bilag:

Udkast til vedtægter for Museumscenter Vest,
Frederiksborg Amt af april 2002.
Udkast til aftale om samdrift af Museumscenter Vest,
Frederiksborg Amt jfr. museumslovens §15, stk. 4 af 9. april
2003.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at udvalget ove rfor
Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at udkast til
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vedtægter for Museumscenter Vest, Frederiksborg Amt og
udkast til aftale om samdrift af Museumscenter Vest
godkendes.
Beslutninger:

Kultur- og fritidsudvalgets møde den 22. april 2003, sag
nr. 29:
Forvaltningens indstilling godkendt.
Økonomiudvalgets møde den 28. april 2003, sag nr.
106:
Kultur- og fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 107

Byggemodning af Sydkajen - anlægsbevilling til
vandforsyning

Journal nr.:

13.06.04G01/4223 - projektnr. 104087

Sag fra:

Teknisk Udvalg

Lovgrundlag:

Lov om vandforsyning

Sagsfremstilling:

I forbindelse med byggemodning af Sydkajen, etape 1, der består
af 19 rækkehuse (med separat vandstikledning) og 12 lejligheder
(med fælles vandstikledning) skal der søges om anlægsbevilling til
vandforsyning, med henblik på finansiering af indtægter og
udgifter. Samlet vil der i alt blive opført 117 boliger på Sydkajen
fordelt med 57 rækkehuse og 60 lejligheder.
Den samlede indtægt i form af tilslutningsbidrag i 2003 bliver på
kr. 602.000 og den tilsvarende udgift bliver på kr. 400.000.
Der er på den reviderede investeringsoversigt for 2003 afsat kr.
185.000 til udgifter og kr. 700.000 til indtægter. De øgede udgifter
til anlæg skyldtes primært, at der skal anvendes
kemikalieresistente ledninger (med diffussionsspærre). I hvert af
årene 2004 og 2005 er der afsat kr. 110.000 til udgifter og kr.
700.000 til indtægter.
Byggemodningsarbejdet forventes opstadet snarest.
Ledningsarbejdet forventes udført i eget regi og gravearbejdet af
den samme entreprenør, som skal forestå kloak- og vejarbejdet.
Der har været indhentet enhedspriser på gravearbejdet i
forbindelse med udbud af kloak- og vejarbejdet.
Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger.

Bevilling:

Vandforsyning
Udgifter

185.000

400.000

215.000

Indtægter

700.000

602.000

98.000

Merudgift/mindreindtægt
Økonomi og
personale-

Rådighedsbeløb Anlægsbev. Afvigelse

313.000
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mæssige
konsekvenser:
Bilag:
Indstilling:

-

Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg ove rfor
Økonomiudvalg og Byråd anbefaler,
1. at der ydes anlægsbevilling til udgifter på kr. 400.000,
2. af der ydes anlægsbevilling til indtægter på kr. 602.000,
3. at der ydes tillæg til rådighedsbeløb til udgifter på kr.
215.000,
4. at der ydes tillæg til rådighedsbeløb til indtægter på kr.
98.000 og at forskydningen på netto kr. 313.000 finansieres
over kassebeholdningen.

Beslutning:

Teknisk Udvalgs møde den 14. april 2003, sag nr. 42:
Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.
Økonomiudvalgets møde den 28. april 2003, sag nr. 107:
Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 108

Forslag til kommuneplantillæg nr. 13 for et område til
tæt-lav boligbebyggelse ved Klintevej

Journal nr.:

01.02.15P16/ -aw

Sag fra:

Teknisk Forvaltning

Lovgrundlag:

Planloven

Sagsfremstilling:

I forbindelse med forslag til lokalplan nr. 84 for et område til
tæt-lavt boligbyggeri har Teknisk Forvaltning udarbejdet
forslag til Kommuneplantillæg nr. 13.
Kommuneplantillægget omfatter del af rammeområde B
2.1, som er udlagt til boligformål (højst 1% etage), samt del
af rammeområde D 2.1, som er udlagt til offentlige formål
som foreningshuse, institutioner og lignende.
Med kommuneplantillægget udskilles et nyt rammeområde,
B 2.4 fra rammeområde B 2.1 med henblik på at muliggøre
bebyggelse i op til 2 etager indenfor området. Samtidig
justeres afgrænsningen af rammeområde D 2.1, således at
daginstitutionens parkeringsarealer øst for Pilehaven
inddrages i rammeområde D 2.1.

Bevilling:

-

Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:

—

Bilag:

Forslag til kommuneplantillæg nr. 13
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(På baggrund af, at forhandlinger om den endelige
udformning af bebyggelsesplanen endnu ikke er afsluttet,
vil der muligvis blive uddelt et redigeret forslag til
kommuneplantillæg nr. 13 på Plan- og Miljøudvalgsmødet.)
Indstilling:

Teknisk Forvaltning indstiller, at Plan- og Miljøudvalget
overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at Forslag
til Kommuneplantillæg nr. 13 udsendes i offentlig høring på
8 uger i medfør af planloven.

Beslutninger:

Plan- og Miljøudvalgets møde den 24. april 2003, sag
nr. 35:
Indstillingen anbefales til Økonomiudvalget og Byrådet.
Økonomiudvalgets møde den 28. april 2003, sag nr.
108:
Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 109

Forslag til lokalplan nr. 84 for et område til tæt-lav
boligbebyggelse ved Klintevej

Journal nr.:

01.02.05P16/410 -aw

Sag fra:

Teknisk Forvaltning

Lovgrundlag:

Planloven

Sagsfremstilling:

Byrådet har på møde den 4. februar 2003 truffet
principbeslutning om, at matr.nr. 9c Frederikssund
markjorder som er en del af den tidligere campingplads ved
Klintevej, kan sælges til KEOPS bolig til opførelse a fe n
tæt-lav boligbebyggelse, tegnet af arkitektfirmaet Arkitema.
På denne baggrund har Teknisk Forvaltning i samarbejde
med Arkitema K/S udarbejdet forslag til lokalplan nr. 84.
Lokalplanen udstikker retningslinier for udformning af
bebyggelsen og de ubebyggede arealer med henblik på at
sikre, at området fremstår som en god helhed i
sammenhæng med den omkringliggende bebyggelse og
landskabet.
Bebyggelsen opføres som kædehuse i 2 etager med lave
sadeltage og med en kombination af pudsede og
træbeklædte facader.
Friarealerne opdeles i små private haver tæt ved boligen
samt større, sammenhængende fælles friarealer, som
fremstår i græs med spredte træer og buske med
udgangspunkt i beplantningen på den fredede
Jenriksbakke.
Parkeringspladser til boligerne placeres i lommer langs
Klintevej samt langs skrænten mod J.F. Willumsens Vej.
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Her placeres også parkeringspladser til daginstitutionen
Pilehaven.
Der udlægges areal til en offentlig tilgængelig sti fra
lokalplanens sydøstlige hjørne til daginstitutionen.
Etablering af boligbebyggelsen forudsætter, at der
etableres støjafskærmning mod J.F. Willumsens Vej.
Bevilling:

-

Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:

—

Bilag:

Forslag til lokalplan nr. 84.
(På baggrund af, at forhandlinger om den endelige
udformning af bebyggelsesplanen endnu ikke er afsluttet,
vil der muligvis blive uddelt et redigeret forslag til lokalplan
84 på Plan- og Miljøudvalgsmødet.)

Indstilling:

Teknisk Forvaltning indstiller, at Plan- og Miljøudvalget
overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at Forslag
til lokalplan nr. 84 udsendes i offentlig høring på 8 uger i
medfør af planloven.

Beslutninger:

Plan- og Miljøudvalgets møde den 24. april 2003, sag
nr. 36:
Indstillingen anbefales med den ændring, at § 13, stk. 5 og
6 udgår.
Økonomiudvalgets møde den 28. april 2003, sag nr.
109:
Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 110

Vedrørende autorisation til databehandling af
personoplysninger i Skattesamarbejde mellem
Frederikssund, Ølstykke, Slangerup, Skibby og
Jægerspris Kommuner

Journal nr.:

85.15.03 G01 Løbenr.2996

Sag fra:

IT-afdelingen

Lovgrundlag:

Persondataloven

Sagsfremstilling:

Fra 1.5.2003 indtræder Skibby Kommune i
Skattesamarbejdet.
Som følge af udvidelsen af Skattesamarbejde mellem
Frederikssund, Ølstykke, Slangerup, Skibby og Jægerspris
Kommuner skal der foretages en del IT-mæssige
tilpasninger. Der oprettes således et nyt fælles
skatteregister som dækker alle 5 kommuners skatteydere.
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For at medarbejderne i de 5 kommuner kan bruge de
sammenkædede skatteoplysninger skal hver af de 5
kommuner give tilladelse til at medarbejdere ansat i de
andre kommuner kan autoriseres til at benytte oplysninger
om hinandens skatteydere.
Bevilling:

Ingen

Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Ingen

Indstilling:

Den IT-sikkerhedsansvarlige for Frederikssund Kommune
anmoder, om Økonomiudvalgets godkendelse af at lade
medarbejdere ansat i Frederikssund, Ølstykke, Slangerup,
Skibby og Jægerspris Kommuner autoriseres til systemer
som Frederikssund Kommune i henhold til lov om
behandling af personoplysninger (Persondataloven) er
dataansvarlig myndighed for.

Beslutninger:

Økonomiudvalgets møde den 28. april 2003, sag nr.
110:
Godkendt.

Sag nr. 111

Spildevandsanlæg ved Ndr. Pakhusvej

Journal nr.:

06.01.25G01/4163. Projekt nr. 141 075

Sag fra:

Teknisk Udvalg

Lovgrundlag:

Lokalplan nr. 81 af 12.03.2002

Sagsfremstilling:

I forbindelse med opførelse af 30 boliger på areal ved Ndr.
Pakhusvej, skal den offentlige kloakforsyning omlægges og
udbygges i Ndr. Pakhusvej og på tværs af arealet
(Lindhardt's grund). Den eksisterende regnvandsledning
ind over grunden omlægges således at den kommer til at
forløbe udenom de projekterede bygninger og ikke under
bygningerne. Den eksisterende offentlige regnvandsledning
inde på grunden er ikke sikret med tinglyst deklaration.
Regnvandsledning og spildevandsledning i Ndr. Pakhusvej
skal renoveres og brønde og dæksler skal forstærkes.
Samtidig skal der udføres sandfang og olieudskiller på
regnvandsledningen før det eksisterende regnvandsudløb i
Roskilde Fjord ved Skyllebakkehavn.
Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger.

Bevilling:

Der er i investeringsoversigten afsat kr. 500.000 til
arbejderne i 2003, under projekt nr. 141 075,
Spildevandsanlæg ved Ndr. Pakhusvej.
Ingen.
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Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:
Bilag:

Overslag dateret 27.03.2003.

Indstilling:

Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg overfor
Økonomiudvalg og Byråd anbefaler,
at der gives en anlægsbevilling på kr. 500.000 til
omlægning og udbygning af regnvands- og
spildevandsledninger i forbindelse med renovering af Ndr.
Pakhusvej og opførelse af 30 boliger på grund ved Ndr.
Pakhusvej finansieret af det på investeringoversigten i 2003
afsatte rådighedsbeløb.

Beslutninger:

Teknisk Udvalgs møde den 14. april 2003, sag nr. 44:
Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.
Økonomiudvalgets møde den 28. april 2003, sag nr.
111:
Teknisk Udvalgs indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 112

Frederikssund Kommune’s IT-sikkerhedspolitik

Journal nr.:

85.11.00P22/3917

Lovgrundlag:

Persondataloven.
Bekendtgørelse om sikkerhedsforanstaltninger til
beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den
offentlige forvaltning.

Sagsfremstilling:

IT-sikkerhedspolitiken og de uddybende bestemmelser skal
kontinuerligt revideres i det omfang, der opstår behov for
nye regler eller ændring i de eksisterende.
Chefgruppen har den 8. april godkendt ITforretningsudvalgets koncept for ny IT-sikkerhedspolitikfor
Frederikssund Kommune.
IT-anvendelsen i Frederikssund Kommune skal understøtte
kommunens servicemål og samtidig leve op til
lovgivningens bestemmelser.
Kommunens ønsker, med IT-sikkerhedspolitiken, at sikre,
at alle medarbejdere og politikere har en
sikkerhedsorienteret kultur og en bevidst holdning til
begrebet IT-sikkerhed.
Frederikssund Kommunes IT-sikkerhedspolitik har
udgangspunkt i kommunens IT-baserede forretningsgange,
som både omfatter kontorprogrammer og fagsystemer og
samtidig inkluderer netværk og IT-infrastruktur.
Samtidig respekterer IT-sikkerhedspolitikken de krav, som
blandt andet datalovgivningen til enhver tid måtte stille til
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systemer og forretningsgange med personhenførbare
oplysninger.
IT-sikkerhedspolitikken skaber grundlaget for, at
Frederikssund Kommune også fremover kan have en
visionær IT-anvendelse, der dels tilgodeser
myndighedernes forventninger, dels at kommunens ITsikkerhedsniveau muliggør en bredspektret ITsystemanvendelse. IT-sikkerhedspolitikken skal skabe
rammerne for en sikker IT-anvendelse for borgere,
politikere og medarbejdere i Frederikssund Kommune.
IT-sikkerhedspolitikken fastsætter hovedprincipperne for
den administrative IT-sikkerhed i kommunen, herunder
ansvaret for varetagelse af IT-sikkerheden. De overordnede
regler uddybes i en række bilag til politikken.
Ændringer i IT-sikkerhedspolitikkens generelle niveau
forudsætter Byrådets godkendelse, mens ændringer i
bilagenes bestemmelser fastlægges af Chefgruppens ITstyregruppe.
Bevilling:

Ingen

Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:

Ingen

Bilag:

• IT-forretningsudvalgets forslag "Frederikssund
Kommune - IT-sikkerhedspolitik"
Bilag til IT-sikkerhedspolitik:
• Udkast af 21.1.2003 "Retningslinier for anvendelse af
Internettet"
• Udkast af 21.1.2003 "Retningslinier for anvendelse af
e-mail"
• Udkast af 1.1.2003 "Procedure for logning af
Internettet og E-mail"
• Udkast af 4.3.2003 "Persondataloven og anmeldelser"
• Udkast af 13.2.2003 "Destruktion af data"
• Udkast af 3.4.2003 "Fysisk sikring af pc’ere, printere
m.v. - Sikkerhedsklasse II + III"
Øvrige bilag er under udarbejdelse, men det vil være muligt
at få udleveret udkast til konkrete bilag, hvis der er ønske
herom.

Indstilling:

Chefgruppen anbefaler over for Økonomiudvalget:
1. at forslaget til "IT-sikkerhedspolitik" drøftes,
2. at "IT-sikkerhedspolitiken" sendes til høring i
Flovedudvalget den 21.5.2003,
3. at forslaget til "IT-sikkerhedspolitik" behandles på
Økonomiudvalgets møde d. 16.6.2003 efter
Flovedudvalgets behandling,
4. at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at forslag til
"IT-sikkerhedspolitik" godkendes.
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Økonomiudvalgets møde den 28. april 2003, sag nr.
112:
Godkendt.

Sag nr. 113

Anlægsregnskab for anlæg af Havnepladsen på Øst- og
Nordkajen

Journal nr.:

08.03.25G01/714, Doc. 2000 /2906. Projekt nr. 222 072

Sag fra:

Teknisk Udvalg

Lovgrundlag:

Kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

Sagsfremstilling:

Havnepladsen er anlagt i 2 etaper i perioden primo 2000 medio 2002. Det samlede projekt har oprindeligt været
genstand for en arkitektkonkurrence og det vindende projekt
er udført af Stig L. Andersson, Landskabsarkitekter, som
samtidig blev valgt til foreståelse af detailprojekteringen.
Pladsen blev som helhed, indviet d. 20. juni 2002. Den
samlede bevilling er 7.200.000, givet over 4 gange.
Tekst

Forbrug

Bevilling Afvigelser

Projektering

1.347.270 1.080.000

267.270

Entrepriser

5.203.685 4.893.600

310.085

Trappe/gabioner m.v.

148.460

0

148.460

Arbejder i eget regi

101.537

0

101.537

Omkostninger/bygherrelev 1.152.924 1.156.400

- 3.476

Miljøforanstaltninger

70.000

36.556

8.060.432 7.200.000

860.432

I alt

106.556

I alt merudgift 860.432
Det skal bemærkes, at der i forbindelse med
budgetopfølgningen pr. 30. september 2002 er finansieret et
rådighedsbeløb på kr. 905.000 til projektet, men at der ved en
fejltagelse ikke er søgt tillæg til anlægsbevillingen. Det
finansierede rådighedsbeløb omfatter også udgifter i
forbindelse med 1 års eftersynet medio 2003 bl.a. til gartner
efter opfyldelse af vækstgaranti. Skønnet udgift kr. 44.570.
Afvigelserne omfatter: Merforbrug til rådgivning som skyldes
ønskede projektændringer i udførelsesfasen. Merforbrug på
entrepriser fremkommer dels efter endelig mængdeopmåling
og dels p.g.a. øgede jordtransporter. Vandtrappen måtte
anbringes på gabioner samt singelsunderlag. Arbejder i eget
regi var ikke forudset. Miljøforanstaltninger i form af
prøveudtagning er svært beregnelige på forhånd. Derfor en
lidt større udgift end forventet. Generelt kan det nævnes, at
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merudgifterne fordeler sig med ca. 90% på etape 1 og resten,
ca. 10%, på etape 2.
Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger.
Bevilling:

Ny anlægsbevilling stor kr. 44.570,-.

Økonomi og
personale-mæssige
konsekvenser:
Bilag:

Ligger i sagen

Indstilling:

Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Udvalg overfor
Økonomiudvalg og Byråd anbefaler,
1. at anlægsregnskabet for projekt 222 072 godkendes og
2. at der ydes en anlægsbevilling til gartnerarbejdet på kr.
44.570 finansieret af restrådighedsbeløbet på kr.
44.570.

Beslutninger:

Teknisk Udvalgs møde den 14. april 2003, sag nr. 46:
Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.
Økonomiudvalgets møde den 28. april 2003, sag nr. 113:
Sagen sendes tilbage til Teknisk Forvaltning.

Sag nr. 114

Forslag til revideret overordnet tidsplan for
budgetlægningen 2004-2007

Journal nr.:

00.01.002-4014.

Sag fra:

Chefgruppen.

Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling:

Byrådet godkendte den 11. marts 2003 den overordnede
tidsplan for budgetlægningen for perioden 2004-2007.
Det igangværende arbejde med formuleringen af en
økonomisk strategi for de kommende år nødvendiggør
imidlertid nogle ændringer i procesforløbet, som medfører,
at den godkendte tidsplan må ændres på en række punkter.
Ifølge forslaget til ændret tidsplan annulleres
høringsprocessen for perioden 23. april til 23. maj i MEDstruktur og brugerbestyrelser, men placeres i stedet i
perioden 18. juni til 12. august.
Den 3. juni efter byrådsmødet bibeholdes som temamøde
for Byrådet, hvor bl.a. Økonomiudvalgets forslag til
alternative balancemodeller vil foreligge til drøftelse.
Temadagen for Byrådet den 18. august aflyses, og
Byrådets phoriteringsseminar fremrykkes fra 11. september
til 25. august.
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Den 11. september opretholdes som temadag for Byrådet.
Bevilling:

Ingen.

Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:

Ingen.

Bilag:

Forslag til revideret overordnet tidsplan for
budgetlægningen 2004-2007, af den 22. april 2003.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler
forslaget til revideret overordnet tidsplan for budget 2004
godkendt af Byrådet.

Beslutninger:

Økonomiudvalgets møde den 28. april 2003, sag nr.
114:
Økonomiudvalget anbefaler forslaget med den ændring, at
prioritehngsseminahet den 25. august 2003 udvides til kl.
21.00 samt at høringsperioden i MED-strukturen,
brugerbestyrelserne m.v. i september ændres/udvides til
2.-19. september.
Økonomiudvalget godkendte at der i henhold til den
reviderede budgettidsplan inviteres/holdes møde med
Hovedudvalget den 26. maj, 1. september og 22.
september.

Sag nr. 115

Ny by ved Store Rørbæk

Journal nr.:

01.02. OOP 15/3400

Sag fra:

Teknisk Forvaltning

Lovgrundlag:

Planloven

Sagsfremstilling:

Teknisk Forvaltning arbejder i øjeblikket sammen med
Landsplanafdelingen, Erhvervs- og Boligstyrelsen, HUR og
Frederiksborg Amt om at tilrettelægge den 1. fase af
planlægningen af den nye by ved Store Rørbæk. Det
forventes, at projektet af Miljøministeren bliver prioriteret
som et dialogprojekt, der skal bruges til at afprøve
anbefalingerne i forslaget til Landsplanredegørelse om
dialog som redskab for at fremme den regionale udvikling.
Dialogprojekterne forventes offentliggjort af ministeren
primo maj.
Forvaltningen forudser, at offentliggørelsen vil skabe meget
opmærksomhed om projektet, og at der i den forbindelse vil
blive stillet en række spørgsmål fra de mange lokale
interessenter om, hvornår og hvordan man vil blive
involveret i processen. Dialogen med ministerierne, HUR og
amtet har foreløbigt ført til en skitse til, på hvilke tidspunkter
politikere, diverse eksperter og en følgegruppe bestående
af lokale/kommunale interessenter inddrages i projektet.
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Forvaltningen foreslår, at der umiddelbart efter
offentliggørelsen af dialogprojekterne udsendes en
pressemeddelelse om, at de mange lokale/kommunale
interessenter vil blive inviteret til at indgå i en følgegruppe til
projektet. Det foreslås samtidig, at Byrådet tilkendegiver, at
følgegruppen vil blive bredt sammensat af repræsentanter
forfølgende interesseorganisationer/interessegrupper og
foreninger:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beboerforeningen for Rørbæk/Snostrup
Grundejerne i byudviklingsområdet
Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling
Det grønne Råd
Frederikssund Erhvervsforening
Erhvervsrådet for Frederikssund, Jægerspris og
Skibby
Team Flornsherred
Frederikssund Flandel
Ældrerådet
Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i
Frederikssund

Endvidere ønskes en drøftelse i Økonomiudvalget om
mulighederne for at andre interessegrupper ( f.eks. kulturelt
aktive, unge, familier mv.) inddrages i følgegruppen.
Bevilling:
Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:
Bilag:

2. udkast til projektbeskrivelse for "Ny by i Frederikssund"

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender de
skitserede principper for sammensætning af følgegruppen.

Beslutninger:

Økonomiudvalgets møde den 28. april 2003, sag nr.
115:
Principperne godkendes med den ændring, at Det grønne
Råd udgår idet de er repræsenteret via Danmarks
Naturfredningsforening. Endvidere inviteres Samvirkende
Idrætsforeninger (SI), Kulturel Fællesforening i
Frederikssund (KUF) og Børne- og
Ungdomsorganisationernes Samråd (BUS).

Sag nr. 116

Opfølgning på domsresultat vedrørende lejemål på
Elsenbakken

Journal nr.:

82.03:15.03.00054/1078

Sag fra:

Kommunaldirektøren

Lovgrundlag:

Lov nr. 274 af 22. december 1908

Økonomiudvalget den 28. april 2003

Sagsfremstilling:
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Byrådet behandlede den 8. april 2003 domsresultatet
vedrørende lejemålet på Elsenbakken 33 - 35, hvorefter
Frederikssund Kommune har fået medhold i at udlejer skal
tilbagebetale de omhandlede deposita på kr. 243.975 tillagt
procesrente, samt sagsomkostninger på kr. 32.070 til
Frederikssund Kommune.
Byrådet besluttede
1. at domsresultatet tages til efterretning, det vil sige
ikke ankes,
2. at berigtigelse af indtægtsbevillingen afventer
ankefristens udløb,
3. at udgiften på kr. 52.380 til advokathonorar
finansieres af politikområde 10115 Administrative
fællesudgifter og indtægter 'Andre og uforudsete
udgifter".
Frederikssund Kommune har den 8. april 2003 modtaget en
check på kr. 300.342,57 fra udlejer til dækning af de
nævnte deposita og sagsomkostninger, samt kr. 24.247,57 i
procesrente.
I forhold til Frederikssund Kommunes krav henstår nu et
udbetalt depositum pr. kr. 77.094,08, som efter dommen
må anses for uerholdeligt.

Bevilling:

Indtægtsbevilling på kr. 300.342,57 fordelt med kr. 243.975
i tilbagebetalt deposita, kr. 24.297,57 i procesrente og kr.
32.070 i sagsomkostninger.
Afskrivning af tilgodehavende på kr. 77. 094,08.

Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:
Bilag:

Uddybende bilag ligger i sagen.

Indstilling:

Kommunaldirektøren anbefaler ove rfo r Økonomiudvalg og
Byråd
1. at der meddeles en indtægtsbevilling på kr.
300.342,57,
2. at det uerholdelige tilgodehavende på kr. 77.094,08
afskrives.

Beslutninger:

Økonomiudvalgets møde den 28. april 2003, sag nr.
116:
Indstillingen anbefales godkendt.

Sag nr. 117

Orienteringssager

Sagsfremstilling:

Økonomiudvalget den 28. april 2003

Beslutninger:
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Økonomiudvalgets møde den 28. april 2003, sag nr.
117:
1. Der arbejdes på at offentliggøre "Frederikssund
Kommuneatlas Byer og bygninger 2002" inden næste
byrådsmøde.
2. Borgmesteren orienterer om status vedrørende
udvidelse af J.F. Willumsens Museum. Orienteringen
blev taget til efterretning af Økonomiudvalget.

