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006416-2012

Sag nr. 50

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Fagområderne har i samarbejde med Budget og Analyse foretaget en budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 for Plan- og Udviklingsudvalgets samlede driftsområde.
Udvalgets driftsområde er opdelt i to bevillingsniveauer: Kollektiv trafik og
Administration m.v.
Samlet for udvalgets område søges en tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. om året
fra 2013 og fremefter, der vedrører trafikbestilling for 2013 over for Movia
vedrørende busdriften i kommunen.
Trafikbestillingen blev vedtaget på Plan- og Udviklingsudvalgets møde den 18.
april 2012 i sag nr. 45 og indeholder en række ændringer til busdriften, der
samlet ventes at øge kommunens tilskud til Movia med 0,2 mio. kr. om året.

Bevilling:

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:
Indstilling:

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2012 har resulteret i tillægsbevillinger for i
alt 0,2 mio. kr. om året fra 2013 og fremefter.
Tillægsbevillinger for i alt 0 mio. kr. for 2012, som forøger/formindsker kassebeholdningen.

Direktøren for Arbejdsmarked, Erhverv og Teknik indstiller til Plan- og Udviklingsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Byrådet, at:
1. De egentlige tillægsbevillinger på i alt 0,2 mio. kr. fra 2013 og fremefter godkendes.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Indstilling tiltrådt.
Kirsten Weiland (A) og Lis Olsen (V) var ikke til stede.

Bilag:
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Budget og forbrug 31032012 Plan- og udviklingsudvalget

Journal nr.:
009593-2012

Sag nr. 51

Klima- og energistrategiske tiltag
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Frederikssund Kommune har valgt en praktisk handlingsrettet tilgang til gennemførsel af Klima- og energistrategiske tiltag. Med henblik på at give udvalgene en status over igangværende aktiviteter, er der udarbejdet et notat om
Klima- og energistrategiske tiltag i 2012.
I notatet er beskrevet en række energibesparende tiltag, herunder energistyringsprojektet, energibesparende foranstaltninger, LED til vejbelysning, elbilsamarbejderne, vindmølleplanlægning, varmeplanlægning samt EUDP projektet.
Efterfølgende beskrives en række klima forebyggende og afbødende tiltag,
herunder udarbejdelse af en hydrologisk højdemodel, aflastningsbassiner samt
klimatilpasning for at undgå oversvømmelser.
Udover igangværende aktiviteter skal der i 2012 tages stilling til udarbejdelsen
af en egentlig klimahandlingsplan med fokus på afbødning af klimaforandringerne.

Bevilling:
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:
Indstilling:

Økonomi har ingen bemærkninger.

Direktøren for Arbejdsmarked, Erhverv og Teknik indstiller til Plan- og Udviklingsudvalget, at:
1. Klima- og energistrategiske tiltag 2012 tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Indstilling tiltrådt.
Kirsten Weiland (A) og Lis Olsen (V) var ikke til stede.

Bilag:
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Status for Klima og energistrategiske tiltag

Journal nr.:
005988-2012

Sag nr. 52

Beretning Erhverv og Teknik
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Erhverv og Teknik har udarbejdet en Beretning for 2011 med henblik på at
give en status for forvaltningens opgaveløsning til Plan- og Udviklingsudvalget
samt Teknik- og Miljø- og Erhvervsudvalget.
Beretningen beskriver på overordnet niveau de sagsområder og opgaver som
løses af de forskellige teams i administrationen.
Desuden beskrives enkelte udviklingstendenser for områder, hvor det er relevant.
Beretningen vil blive gennemgået på udvalgsmødet med mulighed for yderligere drøftelse.
Beretningen vil blive lagt på www.frederikssund.dk til almindelig orientering
for borgerne.

Bevilling:
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:
Indstilling:

Økonomi har ingen bemærkninger.

Direktøren for Arbejdsmarked, Erhverv og Teknik indstiller til Plan- og Udviklingsudvalget, at:
1. Beretning for 2011 tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Indstilling tiltrådt.
Kirsten Weiland (A) og Lis Olsen (V) var ikke til stede.

Bilag:
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Beretning Erhverv og Teknik

Journal nr.:
026456-2011

Sag nr. 53

Meddelelser
Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Administrationen orienterer om håndhævelse vedr. ulovlig helårsbeboelse.

Bevilling:
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:
Indstilling:
Tidligere beslutninger:
Beslutninger:

Udvalget blev orienteret.
Kirsten Weiland (A) og Lis Olsen (V) var ikke til stede.
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