FREDERIKSSUND KOMMUNE
Sekretariatet

D A G S O R D E N
for
ØKONOMIUDVALGETS MØDE den 21. iuni 1993 kl. 8.30.

150. Frederikssund Venskabsbyforening an
søger i skrivelse af 4. juni 1993 om
tilskud over venskabsbykontoen til et
arrangement på Krogerup Højskole (1
uge) og 1 uge i Frederikssund. - Ar
rangementet omfatter deltagere fra
Litauen, Ungarn, USA og Danmark.

151. Oppe Sundby Boligselskab fremsender
med skrivelse af 14. juni 1993 sel
skabets regnskab for 1992, der udvi
ser et overskud på 12.625 kr.

152. Fornyet behandling af ansøgning fra
Frederikssund Erhvervsråd om tilskud
på 16.000 kr. fra markedsføringspul
jen til opstart af Europafestival
1994. Beløbet skal anvendes til tryk
sager .
Ifølge budgettet - der vedlægges - er
udgifterne hertil opgjort til 24.000
kr.

153. Teknisk udvalg ansøger om anlægsbe
villing på 630.000 kr. til etablering
af individuelle stikledninger (fjern
varmeforsyningen) , finansieret over
konto

154. Dansk Boligselskab ansøger i skrivel
se af 10. juni 1993 om fritagelse for
kommunal grundskyld vedr. 14 ungdoms
boliger i Birkevænget (Boligselskabet
Rosenvænget).
Arbejdernes Andels Boligforenings
ungdomsboliger i Foderstofgården er
tidligere bevilget fritagelse.
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155. Advokatfirmaet Thoregaard har som
advokat for Arbejdernes Andels Bolig
forening indstævnet kommunen i en sag
om betaling af renovationsafgift i
forbindelse med afhentning af dagre
novation fra ejendommene Nørreparken
m.fl. - Kommunen kræver betaling for
346 tømninger, boligforeningen ønsker
kun at betale for 260.
Sagen er berammet til tirsdag den 3.
august 1993 kl. 10 i Frederikssund
Civilret.

156. Orientering ved teknisk direktør om
henvendelse fra DGI om evt. køb af
areal til et idrætscenter.

157. Beredskabsforvaltningens skrivelse af
4. juni 1993 vedr. ny beredskabslov,
herunder nedsættelse af beredskabs
kommission.
Det fremgår af skrivelsen - hvoraf
kopi vedlægges - at beredskabskommis
sionen på sit møde den 26. maj 1993
har vedtaget at indstille, at kommis
sionen med virkning fra 1. januar
1994 sammensættes således:
Borgmesteren (formand)
2 medlemmer af byrådet
Politimesteren
1 medlem fra Civilforsvarsforbundet,
repræsenteret ved kredslederen.

158. Fornyet drøftelse af sagen om bolig
placering af flygtninge. Udsat på
byrådets møde den 8. juni 1993.

159. Bygningsinspektoratets redegørelse af
15. juni 1993 vedrørende ombygning og
istandsættelse af rådhuset.
Det fremgår af redegørelsen (kopi
vedlægges), at de samlede udgifter er
opgjort til 1.650.000 kr.
Økonomiudvalget besluttede på sit
møde den 15. marts 1993, at ombyg
ningsudgifterne i forbindelse med og
som en konsekvens af udviklingspro
jektet skulle finansieres af drifts
besparelserne i 1992.

160. Fornyet behandling af bevillingsan
søgning til etablering af aktivitets
huset i det gamle elværk. Udsat fra
byrådets møde den 8. juni 1993.
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161. Advokat Preben Lunn meddeler i skri
velse af 14. juni 1993, at
kan tiltræde, at kommunen
tilbagekøber matr.nr. 31 d, Oppe
Sundby (Strandvangen) for 559.431 kr.
Tilbagekøb er i overensstemmelse med
økonomiudvalgets beslutning af 7.
oktober 1991.
Grunden er i øvrigt under salg til
for den af
byrådet fastsatte pris, 135 kr. pr.
m 2 med overtagelse pr. 1. juli 1993.

162. I forbindelse med budgetlægningen for
1994 med overslagsår 95-97 har økono
misk afdeling sammen med fagforvalt
ningerne gennemgået budget 1993 med
henblik på at finde det realistiske
niveau at fremskrive budgetrammerne
1994-1997 efter.
Specifikationen fremgår af vedlagte
bilag.
Det indstilles, at
- rammerne i 1993 reduceres ved nega
tiv tillægsbevilling, der tillægges
kommunens likvide aktiver og fore
løbigt holdes som en bevillingsre
serve ,
- rammerne for 1994-1997 reduceres,
inden der foretages endelig priori
tering ved budgetlægningen 19941997.

163. Økonomisk afdeling fremsender oplæg
til budgetrammer 1994-1997 for ramme
106, økonomiudvalget, og ramme 106.99, økonomiudvalget, lovbunden.

164. Kommunaldirektøren indstiller med
baggrund i skrivelse af 1. juni 1993
fra KommuneKredit om konvertering af
lån til 6 eller 11 obligationer, at
borgmester og kommunaldirektør bemyn
diges til at forestå lån optaget i
KommuneKredit opsagt, og nye lån med
lavere rente optaget.

165. Socialudvalget har den 11. maj 1993
genbehandlet sagen om tillægsbevil
ling i 1993 til udgifter på ældreom
rådet .
Det reviderede oplæg fra socialfor
valtningen, som socialudvalget har
tiltrådt, resulterer i en ansøgning
om tillægsbevilling på i alt kr.
3.887.000,-.
Økonomisk afdeling har ingen bemærk
ninger til ansøgningen, der er frem
sendt uden finansieringsforslag.
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166. Løn- og personalesager.
Økonomichefen fremsender forslag om
genbesættelse af den vakante stilling
i budget- og regnskabsgruppen, der
blev ledig ved
_
; af
gang.
Det foreslås, at stillingen søges
omklassificeret til en fuldmægtig
stilling. Merudgift ca. 19.000 kr. på
årsbasis. Der er dækning herfor i det
bestående budget, som rummer vakante
timer.

167

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

FREDERIKSSUND

KOMMUNE

BORGMESTERKONTORET
Dato:

TORVET 2 - POSTBOKS 1 3600 FREDERIKSSUND

17. juni 1993

Journ. nr.:
Deres ref.:

Til
Sagsbehandler:

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

2.

3.

4.

5.

6.

Endelig er der givet afslag på ansøgning om støtte fra:
7.
8.

Med venlig hilsen

Hanne Hundrup

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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