Økonomiudvalget 28-08-2019

Orientering: Meddelelser
Sagsnr. i ESDH:
18/937
Beslutningskompetence: Økonomiudvalget
Beslutningstema
Borgmesteren orienterer.
Sagsfremstilling
Årshjul for Økonomiudvalgets arbejde er vedlagt.
Økonomiske konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Borgerinddragelse
Ingen bemærkninger.
Lovgrundlag
Ingen bemærkninger.
Det videre forløb
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Økonomiudvalget den 28-08-2019
Borgmesteren orienterede om:


Forhandlingerne mellem KL og Regeringen.



Socialdemokratiet kommer med et forslag til omkonstituering i den socialdemokratiske gruppe
på det kommende møde i Byrådet.



Lars Carpens (V) har søgt orlov fra Furesø Byråd fra den 1. september 2019 – 31. oktober 2019.
Orlovssagen samt sag med venstres byrådsgruppes forslag til fordeling af poster kommer på det
kommende møde i Byrådet.



§ 17, stk. 4-udvalget ”Rådgivende arbejdsudvalg om skole- og daginstitutionsdistrikter med
henblik på at sikre en balance i udviklingen og elevgrundlaget mellem de forskellige skoler,
således at alle skoler bidrager til at løse opgaver med udfordrede elever”.

Der er afholdt to møder i udvalget med deltagelse af:
- Susanne Mortensen (C)
- Bettina Ugelvig Møller (A)
- Jesper Larsen (V)
- Helle Vallentin (Ø)
- Henrik Poulsen (A)
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Sag om grundlovsceremoni for nye statsborgere er udsat, idet der tidligst skal holdes ceremoni i
2020.



Opsamling på budgetborgermødet udsendes til Byrådet sammen med forvaltningens
kommentarer til høringssvarene.



Råstofindvending, Bregnerød, henvendelser til og fra Regionen.



Forvaltningen arbejder på at mødes med social- og indenrigsminister Astrid Krag om
refusionssag, Furesøaftalen og besøg på en institution.



Gribskov udtræder af det Fælles Beredskab. Forvaltningen er i gang med at undersøge
konsekvenser, herunder de økonomiske.



Fremtidens Furesø. Der afholdes et strategiseminar for byrådet den 30. september 2019 kl. 1621, hvor der med afsæt i arbejdet omkring COWI-rapporten skal arbejdes videre med
kommunens udvikling på det længere sigte.



Affaldsindsamling i Albertslund, Ballerup, Furesø, Ishøj og Vallensbæk
kommuner.



Der reserveres tid til et eventuelt ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 23. september
2019, idet der er usikkerhed om tidspunkt for udmelding af statsgaranti og tilskud.

Orienteringerne blev taget til efterretning.
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