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FREDERIKSSUND KOMMUNE

U D S K R IF T
Økonomiudvalget

den 6. december 1999 kl. kl. 13,00

i mødelokale nr. 2

Mødedeltagere:

Knud B. Christoffersen, Finn Vester, Grethe Olsen, Jytte
Holm-Pedersen, Ole Søegaard.
Mogens Laybourn og Jesper Zwisler deltog under pkt. 273's
behandling.

Fraværende:

Mødet slut:

kl. 15,25

Indholdsfortegnelse

Åbne møde
Sag nr. 272
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Kommuneplan 2001 - 2012, forslag til debatoplæg
Sag nr. 273
Forslag til nye retningslinier for budgetopfølgning.

Lukket møde
Sag nr. 274
Lønsag
Sag nr. 275
Ansættelse
Sag nr. 276
Erhvervslejemål
Sag nr. 277
Daginstitutionsudbygning
Sag nr. 278
Orienteringssager.

Sag nr. 272

Kommuneplan 2001 - 2012,
forslag til debatoplæg

Journal nr.:

01.02.03P15/4288 - pf

Lovgrundlag:

Planloven, Frederikssund Kommuneplan 1997 -2 009

Sag fra

Økonomiudvalget den 25. oktober 1999 sag nr 236

Sagsfremstilling:

Økonomiudvalget har afholdt temadag for Byrådet torsdag
den 25. november 1999.
På baggrund af debatten under temamødet, og i
overensstemmelse med kommissoriet for arbejdet med
revision af kommuneplanen foreslår Teknisk Forvaltning, at
der træffes beslutning om, at der udarbejdes et
Debatoplæg, der påregnes offentliggjort i foråret 2000.

Bevilling:

Der er i budget 2000 afsat beløb til trykning og distribution
af Debatoplæg og Beretning.

Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:
Bilag:

Tidsplan
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Indstilling:

Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalgets
vedtagelse,
1. Plan- og miljøudvalget iværksætter udarbejdelse af
Debatoplæg og Beretning for Kommuneplan 2001.
2. Debatoplægget behandler hovedsageligt temaerne
boliger, erhverv og folkeskoler, idet temaerne
detailhandel, turisme og uddannelse indgår i
erhvervstemaet, mens boliger til ældre indgår i
boligtemaet,
3. Temaerne tager udgangspunkt i det Kompendium, der
er udarbejdet som grundlag for
kommuneplanrevisionen, samt i debatten under
temamødet.
4. Der gives i debatoplægget en samlet behandling af
mulighederne for udbygning af "Rørbæk Stationsby".
5. Udarbejdelse af Beretningen tager udgangspunkt i
den procedure, der sædvanligvis anvendes ved
udarbejdelse af Årsberetning og Regnskab.

Beslutninger:

Økonomiudvalgets møde den 6. december 1999:
Godkendt.

Sag nr. 273

Forslag til nye retningslinier for budgetopfølgning.

Journal nr.:
Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse og kasse- og
regnskabsregulativet.

Sagsfremstilling:

Retningslinierne for budgetopfølgning er beskrevet i bilag 2
til kommunens kasse- og regnskabsregulativ. Det
nuværende bilag 2 blev godkendt i Økonomiudvalget den
30. juni 1998.
Chefgruppen har udarbejdet et forslag til nye retningslinier
for budgetopfølgning, som adskiller sig på følgende punkter
i forhold til det hidtidige bilag 2:
1. De hidtidige 2 obligatoriske budgetkontroller udgår,
idet der fremtidigt i stedet lægges vægt på den
løbende opfølgning.
Begrundelse:
• Fokus flyttes fra de 2 obligatoriske opfølgninger til den
løbende opfølgning.
• De obligatoriske opfølgninger er ofte blevet brugt som
anledning til at udsætte en
opfølgning/bevillingsansøgning, som burde være
foretaget på et tidligere tidspunkt.
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1. Begrebet "Budgettilpasninger" indføres som en
kompetence til forvaltninger/institutionsledere til at
foretage budgetomplaceringer i h.t. nærmere
beskrevne retningslinier.
2. Synliggørelse af det reelle bevillingsbehov.
3. Konsekvensrettelser som følge af at
servicemålsbeskrivelser ikke anvendes i fremtiden.
Forslaget blev behandlet i Økonomiudvalget den 8.
november 1999 under sag 246, hvor det besluttedes at
genoptage sagen på næste økonomiudvalgsmøde.
Bilag 2 er efterfølgende blevet uddybet i et særskilt notat for
så vidt angår sidste afsnit i punkt 4. Budget- og
bevillingskontrol.
Bevilling:

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Økonomi og personale
mæssige
konsekvenser:

Ingen økonomi- og personalemæssige konsekvenser.

Bilag:

Forslag til nyt bilag 2, Retningslinier for budgetopfølgning.
Uddybning af sidste afsnit i punkt 4. Budget- og
bevillingskontrol, som er formuleret således: "Økonomisk
Afdeling udarbejder hver anden måned en
økonomirapportering, som forelægges for
Økonomiudvalget".

Indstilling:

Chefgruppen anbefaler, at Økonomiudvalget godkender det
ændrede bilag 2.

Beslutninger:

Økonomiudvalgets møde den 6. december 1999:
Godkendt.

