JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET

Det meddeles herved, at der afholdes økonomiudvalgsmøde
Mandag, 8. september 1980, kl. 13.30

på Jægerspris rådhus, udvalgsværelse II,
med følgende
D A G S O R D E N

:

1. behandling af budgetforslag 1981 samt overslags
år 1962 til 1984«.

Budgetforslaget har været behandlet på økonomiud
valgsmøder d. 6. juni, 1« august og 11. august 198o
Budgetforslag samt bemærkninger til budgettet er
fremsendt t.il samtlige byrådsmedlemmer.
Byrådets møde d, 19. august 198o:
Godkendes ved 1. behandling.
Sv. E. Isakson kunne ikke stemme for budgettet på
grund af den foretagne nedskæring på 3 ^ på drifts
udgifterne.
Sidste frist for ændringsforslag til 2. behandling
d, 5/9 198o
Øk.forvaltning, den 27. august 198o
Efter ajourføring af budgettet i forhold til
de ved 1. behandling vedtagne sager, se budget
oplæg for 1981 således ud?
—

udg.
indt.
----1 ,0 0 0 kr.— —

oo~byudvikling, miljø ra.v.
28.982
01- forsyningsvirksomheder
I.69I
02- vejvæsen
3*604
03 - Skole og kultur
^8,6o2
0 5 - social- og sundliedsvæsen 84.822
0 6- administration og planlæg.12.459
07 - renter
I .085
08- finansforsk. og finansiering
2.1o4
175.549
Balance

5*555

1.6 4 2
8
1.866

58.978
547

5 *5 oo
95.o68
I68.964
4*585

fortsættes....

fortsat.
I h.t. indenrigsministeriets
retningslinier ora selvfinansiering
kan kommunen uden tilladelse bud
getterer med følgende træk på
likvide midler:
til energiforanstaltninger,
kassekredit jfr. STL, samt et
beløb svarende til lo$ af
budgetterede anlægsudg, i 198o.ialt ca.
Manglende finansieringsbehov

3«5oo

______685

Som vedtaget ved 1. behandling er der fremsendt
dispensationsansøgning til tilsynsrådet vedr.
finansiering af restbehov.

z.

2^
Ejendomsbeskatning 1981
I h.t, lov nr. 388 af 28.8.79 vedr. beskatning
til kommunen af fast ejendom, skal kommunen i

,

forbindelse med 2. behandling af budget fast
sætte grundskyldspromillen m.v.
X budgetforslag er der regnet med samme størrelsei
som er gældende i 198o. Og de er følgende:
Grundskyldspromille ...............

19 >o

hækningsafgift:
1. erhvervsejendomme ......... .

9>5

2, offentlige ejendomme
a forskelsværdi
^
b grundværdi....... ........

3>75
9*5

Med hensyn til dækningsafgiften skal det oplyses,
af den jfr0 § 23 stk. 1 altid skal udgøre
halvdelen af grundskyldspromillen - dog max. lo
yed udskrivningsfrmndlag på 6 37 .000.000 kr.
giver 1 promille
11

17

»i

17,5

11

18,o

11

18,5

11

11

m

11

637*000

4

4

11

lo. 800 .,000

1!

11.147*000

• 0 «

II
l l . 4 6 7 . O O O

• • « • *

11

1 1 ,784*000

19*0

it

11

1 2 .2 o3 .ooo

11

19,5

11

11

1 2 .4 2 1.0 0 0

11

2 o,o

11

II

1 2 .74 o.ooo

11

O 4

•

« « 4

• t f «

Samtidig skal det oplyses, at beskatningsgrundlage
vedr. dækningsafgift af erhvervsejendomme må
forventes at blive nedsat med ca. 5 5 *o mill. kr.
fra 1 9 8 1 (jfr. skrivelse fra statsskattedirektorai’
Denne nedsættelse vil i forhold til fudgetforsla*
bevirke et provenutab på kr. 523*000

Ansøgning om tilskud til efterskole*

Ungdomsskoleinspektør Verner Brøndum frem
sender overslag vedr. de forbundne etable
ringsudgifter til den obligatoriske knal■lertundervisning.
Undervisningen skal påbegyndes senest den
1. sept. 1980.
Udgifterne er ikke medtaget i sparecirkulæret fra indenrigsministeriet,
:Ungdomsskolen har uddannet 2 lærere til at
varetage undervisningen,
Overslag:

1980

20 knallerter
20 hjælme
i5 veste
/ærktøj

kr. 60.000
3.200
1.125
2.000

’-orerløn
orsikring

-

7.500
6.000

k r . 79.825

ialt
'/ers lag: 1981

k r . l o . 000
5.000
6.000
15.000

\nskaffelser
edligeholdelse
'orsikring
..ærer løn
ialt
ilturelt udvalg den 16/6-80:

k r . 36.000

irmanden har rettet henvendelse til køreærer Axel Schødt ang. tilbud på knallert•ørekort.
an afventer evt, tilbud fra Axel Schødt,
■ulturelt udvalg den 21/7-80 2
>ngdomsskoleinspektør Verner Brøndum anmo'es om at udarbejde et nyt overslag for 6
nallerter samt suppl. udstyr og lærerløn-;
imer m.v.
'■ekretarlatet den 31/7- 8 0 :
fngdomsskoleinspektør Verner Brøndum frem
sender skri. fra d.d. med forslag til redu
cering af antallet af knallerter samt en
oplysning om, at der ikke plejer at være
problemer ang, kontoen for lærerløntimer.
Skrivelsen er ikke bilagt noget revideret
overslag men en oplysning om, at udgiften
kan reduceres til ca, k r . 61.225,- eller
i/ed at koncentrere undervisningen helt ned
til ca. kr. 2o.ooo,-. Det sidste forslag
kan V.B. dog ikke anbefale som en løsning.
Kulturelt udvalg den 4/8-8o:
Sagen oversendes til udtalelse i ungdoms
skolenævnet med anmodning om behandling i
mødet onsdag den 6 . aug. 19 8 0 . '
fortsættes

Dag og 5r:

Mandag, 8. september 80

fortsat.

Man ansøger om en tillægsbevilling på kr<» 65<>ooo.fordelt med halvdelen til hver kommune.
Ungdomsskoleinspektør udarbejder specifikation over
beløbets sammensætning.
Man anmoder endvidere om, at der stilles et "perma
nent" lokale til rådighed på Sogneskolen til brug
for teoriundervisningen, samt at der etableres mu
lighed for opbevaring af knallerterne (7 stk.) når
disse ikke benyttes0

Kulturelt udvalg den I8 / 8 - 8 0 :
Det indstilles med anbefaling til økonomiud
valget, at der bevilges kr. 32.500,- til
indkøb af knallerter og udstyr til den obli
gatoriske knallertundervisning i ungdomssko
len .
Tillægsbevillingen på kr. 32.500,- til ung
domsskolen indstilles dækket ind ved over
førsel af beløbet fra konto for anlæg af
knallertbane (035 12 030-05).

12.
Vedr. konti for pædagogisk udviklingsarbejde
der på budget 1980 omfatter kr. 2 5 .0 00 til
hhv. Sogneskolen og Møllegårdskolen.
I udvalgsmødet den 18. aug. 1980 bevilgede
KU tillægsbevillinger til projektklassen og
ikke-kursusdelt undervisning på Sogneskolen
og udvalget besluttede at gøre skolen o p 
mærksom på, at kontoen kun omfatter kr.
2o,ooo og ikke kr. 25.0 0 0 .
Økonomisk forvaltning meddeler, at budgettet
er godkendt med kr, 25 .000 til hhv. Sogne
skolen og Møllegårdskolen. Hvis der skal æn
dres ved fordelingen de 3 skoler imellem,
må det bero på en byrådsbeslutning efter
indstillinger fra kulturelt udvalg og økono
miudvalget ,
ulturelt udvalg den l/9-8o:
er er på budget 1980 afsat kr. 25. 0 0 0 ,- til
ogneskolen og kr. 25, 0 0 0 ,- til Møllegårdsko
en til pædagogisk udviklingsarbejde.
ulturelt udvalg ansøger om økonomiudvalgets
illadelse til at foretage en ombudtering
cjoi^akkeskolen kr. l o . 000
Sogneskolen
2o.ooo
Mø l l e g .skolen 2o.ooo
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)et skal oplyses, at skolerne og skolemyn
dighederne har anbefalet forslaget.
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Klub Femhø.j - budget for sæsonen I980/ 8 I .

/

;

Klublederen har fremsendt følgende forslag til
budget vedr, lønninger for sæsonen I980/ 8 I:

1 .9 .19 8 0 - 3 1 .1 2 . 1 9 8 0
1 .1 . 1 9 8 1 - 3 1 .3 . 1 9 8 1

kr.
kr.

149*827
111.3^7

Ialt

kr.

261.174

Restbudgettet for 1980 udviser
3/7 af budgettet for 1981

kr.
kr.

19 .0 0 0
67.405

Bestyrelsen for KLUB FEMHØJ 2o.8.198o:

O
,
»

Forslaget blev gennemgået. På grund af klubbens
økonomiske vanskeligheder kunne det ikke anbefales, at klubsæsonen omlægges fra l.lo. til 1.9. - 31*3*
Med denne ændring, samt diverse andre reduktions:
blev forslaget for 1980 nedbragt tils

5 16 kr.
3 t. å 50 kr.
3 t. å 5° kr.
3 t. å 50 kr.

kr.
kr.
kr.
kr.

1*550
9.900
lo . 800
28.800

Ialt
Ferie godtgørelse 1 2 ^ >

kr.
kr.

51.050
6.38o

Lønudgo vedr. alm. åbningsdage

kr.

57.430

3 personalemøder å 2 t.- 12 medarb.
Oprydning m.v. 50 t.
1 orkesterarrangement
Åbent hus - arrangement
Julearrangement
Indkøbstimer m.v.

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

5.961
2.812
4 o 295
I .980

Samlede lønudg. lolo.8 o-3 1 .1 2 „8 o

kr.

77«>251

Restbudget for 1980

kr.

I9.000

Behov for 198o

kr.

58.251

4/7 af budget for 1981

kr.

89.874

Lederhonorar 3
6 medarb. i 11
6 medarb. i 12
12 ^
i 12

mdr.
uger
uger
uger

å
å
å
å

Andre lønudgifter: (incl. ferieg.)

Samlede lønudgifter for I980/ 8 I

3 .9 6 1
2.812

_kr._ 1/18.125

Bestyrelsen besluttede, at ansøge om en tillægsbevilling på kr0 58*251 til perioden l,lo«198o -

51o12o198o 0
For så vidt angår de øvrige budgetområder henvi
ses bil bilag.i sagen, >
Bestyrelsen foreslår, at kontingentet fastsættes
uændret til kr. lo.- pr. måned,
FRITIDSNÆVKET 2808 08o: Fremsendes med anbefaling.
Fritidsnævnet foreslår, at tillægsbevillingen
delvis kan finanscieres fra følgende konti
325 00 olo 05 Igr, børn og unge, løn
- 1 5 .0 0 0
326 00 o2o 06 Jæpr0ord., lederudd,
- 5 «000
331
00 085 07 Idrætsbanket
- l.ooo
331
00 125 04 Lovpligtige møder
- 3.000
fortsættes

o •♦

</

'CuaUc

<0£,<L /S{/U
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Bestyrelsens redegørelse af 28.8 ,1980 blev god
kendt og fremsende til kulturelt udvalg.

(
^77

v

I forbindelse med kontingent fastsættelsen anbe
faler fritidsnævnet en tillægsbevilling til konto
324 00 22o 00 - klubkontingenter på'kr. 4o5°°»~

Kulturelt udvalg den l/9-8o:
Økonomiudvalget ansøges om en tillægsbevil
ling på kr. 35.ooo, idet beløbet foreslås
overført fra kontoen for supplerende kul
turelle arrangementer.
Tillægsbevilling(merindtaægten) vedr. kon
tingenter anbefales.

14.

/3.

UO^ca. (Xju^C^/cucc^

C l/

Seniorklubben - budget for sæsonen I980/ 8 I .

(/i a

Klublederen har fremsendt følgende forslag til
budget vedr. lønninger for sæsonen I980/ 8 I:

1 *9 ,19 8 0 - 3 1 .1 2 . 1 9 8 0
1.1.1981 - 31.3.1981

kr. 3 5 . 5 6 1
kr. 26.171

Ialt

kr. 6 1 . 5 3 2

Restbudget tet for 1980 udviser
3/7 af budgetet for 1 9 8 1

kr.
0
kr. 34.285

/au/

V~/T//7C-f CLu-auj

Bestyrelsen for KLUB FEMHØJ 2o.8.198o:
Forslaget blev gennemgået. Man kunne ikke anbefale, at klubben starter l*9.198o.
Forslaget blev herfetr ændret således:
Klubleder - 3 mdr.
3 medarbejdere - 3 mdr.
Ialt - incl, ferieg.

- 1980

kr. 7.986
kr. 18.73o
kr. 2 6 .716

4/7 af budget for 1931

kr. 47.542

Samlede lønudgifter for 1980 / 8 I

kr. -74.?5*L

Klubaktiviteter:
Restbudget 198o
4/7 af budget 19 8 I

0
ll.ooo

Bestyrelsen besluttede, at ansøge om tillægsbe
villinger på kr, 2 6 .7 16 til lønninger og på kr*
9*000 til klubaktiviteter i perioden l*lo,198o 31.12.198o.
Bestyrelsen foreslår, at kontingentet fastsættes
uændret til kr, 2o.- pr. måned.
FRITIDSNÆWET 2808.198o: Fremsendes med anbefa
ling. Man gør opmærksom på at der på kontoen hen
står kr. 9,4790-, som rest fra prøvetiden i for
året.
Man forbeholder sig ret til at optage klubbens
eksistens til overvejelse, såfremt det viser sig
at medlemstallet ikke bliver-væsentligt større
end i prøveperioden.

tsættes....

~

^ycLua (Xlc/ j c/ /

Tu j7 kZ M /cc^u//
.

CL

T

fortsat.

Kulturelt udvalg den l/9-8o:
Økonomiudvalget ansøges om en tillægsbevi
ling på k r . 27.000, idet beløbet foreslås
overført fra kontoen for venskabsbyarbejd

/S i

cu-téc*

^ / e -u u a / c .

15. 7 . 0 -

Skoven Forsamlingshusforening v/ fmd. Svenc
Aage Stybe fremsender skr. fra den I 6 / 8- 8 0 -^
ang. manglende asfaltering af parkerings
pladsen foran forsamlingshuset i Skoven.

y—

cl/.seUCLCi /tAjto/it
- ■~
y ~

Bestyrelsen ansøger om at få lagt asfalt
på omh. areal, idet der peges på
at det udførte arbejde vil være delvis
spildt, hvis P-pladsen ikke befæstes me<
asfalt. (Den er i øjeblikket belagt med
stabilgrus og den megen regn har forår
saget bortskylning af gruset, så kun st<
nene er tilbageø Endvidere kan brøndene
på pladsen ikke nolde p.g.a. trafikken
og manglende befæstning.
det overslag (tilbud) som er forelagt
bestyrelsen fra ejendomsudvalget også
omfatter asfaltering
. t borgmesterens svarskrivelse fra den 1 2 .
d e c . 1979 siger, at Jægerspris kommune
vil asfaltere P-pladsen i foråret 1980
som et suppl. tilskud til Forsamlings
husforeningen .
ulturelt udvalg den 1/9-80:
agen oversendes til økonomiudvalget, idet
■er henvises til økonomiudvalgets beslut
ning fra december 1979.

16.

trin U

Teile- hørekonsulent Finn Thrane, skolepsykc
logisk Rådgivning, ansøger i skr. fra den
a u g . 1980 om etablering af en konto på 198
budgettet på kr. 4.ooo,~ til brug for undej
visningsmaterialer og apparatur.
Konst, skoleinspektør A.E. Larsen anbefaler
Kulturelt udvalg den l/9-8o:
Det indstilles med anbefaling til økonomi
udvalget, at der budgetteres med kr. 4 . 0 0 0
i 1981 til anførte undervisningsmaterialer
og apparatur.

---- /

v

/ / ---- r ----- _

"

Dag og Sr:

Mandag. 8. september 80
17.

rp.

I

Varmeplanlægning.
Hovedstadsrådet fremsender skrivelse af 8.7*198o
omkring den forestående varmeplanlægning.
Herudover fremsender Energiministeriet skrivelse
af 14.7.198o, og hvori man pålægger en række kom
muner at have tilvejebragt deres kortlægning se
nest november 198o under henvisning til indførel
se af naturgas.
fled hensyn til kortlægningen i de øvrige kommuner
(herunder Jægerspris kommune) i Hovedstadsregionen bør denne tilrettelægges således, at der, så'
vidt muligt er tilvejebragt et kortlægningsgrund'
lag for hele Hovedstadsregionen i begyndelsen af
1981.
Til orientering for udvalget omkring den samlede
problematik, henvises til en til dagsordenen ved
lagt artikel
"Hvorfor energi-og varmeplanlægning"? af
Willy G Sørensen - Kommunernes Landsforening.
Hovedstadsrådet agter i øvrigt primo sept.d.å. at
arrangere et orienteringsmøde for samtlige kommu
ner inden for hvert amt.
Ved disse orienteringsmøder, som kommunerne sna
rest vil modtage nærmere oplysning om, vil Hoved
stadsrådets forvaltning orientere om det videre
program for den regionale varmeforsyningsplanlæg
ning. Endvidere vil repræsentanter for energisty
relsen redegøre for den af styrelsen udarbejdede
vejledning for kommunernes detaillerede kortlæg
ning efter varmeforsyningsloven samt for energi
ministerens forudsætninger om arbejdsfordelingen
i varmeplanarbejdet mellem kommunerne, den regio
nale myndighed og energistyrelsen.
2.9.198o:
Teknisk udvalg fremsender sagen til GK-udvalget
med indstilling om, at der til brug for den
foreløbige planlægning i 1981 på budgettet afsæt
tes kr,5o<,ooo.
En egentlig stillingtagen til planlægningen må
afvente kommuneplanens debatperiode frem til 15.
dec.d,å„
Sagen optages herefter på udvalgets første møde
i januar 1981, hvor man vil tage stilling til
konsulentspørgsmålet.

Blad nr.
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A .

De kommunale vandværker.
T.U. har den 6 .5 .19 8 0 godkendt igangsættelse af
etablering af nye hovedvandledninger i Kyndby ud
fra et overslag på ledningen i Kyndbyvej på kr.
1 1 7 .000-excl. moms og i Hyggevej på kr. I00.000
excl. moms. Begge overslag var p.gr.a. den usik
kerhed der var med placeringen af ekst. kloak,
kabler etc. excl. retableringen af disse, samt
retablering af fortov.med asfalt.
Arbejdet har indtil dato kostet 246 .o7 1 incl.
moms og forventes yderligere at koste kr. 80.000
excl. moms og asfaltarbejder etc., hvorefter der
stadig resterer arbejder i Toftevænget og S k a m 
dalvej.
Øvrige reparationsarbejder har indtil den 1 4 .8 .
80 kostet kr. 279 *5 o7 incl. moms og forventes at
belaste kontoen med yderligere 115 .0 0 0 i indevæ
rende år. (excl. moms)
Til imødegåelse af de ovenfor nævnte udgifter sø
ges om følgende omplaceringer i budgettet:
:.oved*- og stikledninger:
kt. I04 00 1 2 o o 8 (varekøb)
* 65.000
kb. I04 00 12 5 04 (anskaffelser)* 15 .0 0 0
Boringer:
kt, I 04 00 14o 00 (frm. tjen.) .-KL80.000
8'askiner og materiel:
•^t. I04 00 I60 03 (anskaffelser)* 25.000
Tekniske inst.:
kt. I04 00 22o *00 ( varekøb)
* 2.000
kt, I04 00 21o 07 (anskaffelser)* 5 *000
administration:
kt. I04 00 24 o 06 (frm. tjen.) * 2.000
Overføres til kt. lo4 00 1 5 o 04 294.000
Afsat ifølge budget
564 .25o
tøfter budgetomplacering

6 58.250

iieraf forbrugt pr. 2 2 .8.80

526 .23 o

til rest

1 5 2 .o2 o

Udgift vedr. asfaltarbejde som
skal overføres til vejfeonto

54 «77 o
186,79o

Opgjort behov rest af året:
færdiggørelse af vandi. i Kyndb. 97.600
bil rep,arbejder
I 33.000
Manglende tillægsbevilling
43 *9oo
foreslås finansieret ved ændring
af momskonto lo4*-oo“27o-o5

43«9oo-

o
Der vedlægges økonomisk oversigt over vandleaningsarbe jdeme i Kyndby med nærværende dagsorden.

i^go^TOTISK^TOVAIg
Anbefales.

Dag og 8r:

Mandag, 8. september 80
—

/

Vi
Udbygningsplanen for det sociale- og sund
hedsmæssige område for perioden 1981-1986.
Udbygningsplanen indeholder ikke ændringer
i forhold til det forslag , der blev fore
lagt byrådet i juni 198o og de anlægsudgif
ter, der følger af forslaget, er synkront
med det budgetforslag, der foreligger til
2. behandlingen.
Udbygningsplanen vil først kunne forelæg
ges trykt til byrådsmødet den 16.9,8o.

Vedr, etablering af elevator på Plejeh,lem
met "De tre Bge“ :
I forbindelse med den indsendte ansøgning
til Helsefonden om tilskud til opførelse
af 1 elevator på piejehjemraet har repræsen
tanter fra Helsefinden aflagt besøg på “De
tre Ege“ den 24.4.198o.
Bestyrelsesformanden gav mundtligt udtryk
for, at kommunen kunne forvente et betyde
ligt tilskud til projektet samtidig med at
man henstillede at projektet allerede søg
tes udført i 198o.
SOCIALUDVALGET den 12.5.198o: Man anmoder
teknisk forvaltning om at fremsende projekl
udkast - bilagt økonomisk oversigt.
Teknisk•forvaltning fremsender projekt og
økonomisk opstilling vedr. etablering af
elevatoren således z
Elevator (tilbud vedlagt)
Murer og betonarbejde
Tømrer- og snedkerarbejde
Blik arbejde
El arbejde
Malerarbe jde
Diverse
Ialt
Moms 2 1/4 pct.
ialt ca.

98.4oo kr
46.000 kr
14*ooo kr
7.5oo kr
11.5oo kr
2.000 kr
5.000 kr
184.4oo kr.
57.341 kr.
221.741 kr.

Udvalget bedes tage stilling til hvorvidt
arbejde med byrådets godkendelse kan igang
sættes i regnskabsåret 198o, således at en
delig tilskudsansøgning kan indsendes til
Helsefonden.
Socialudvalget d. 24.6.8o: Anbefales iværksat i
198o overfor byrådet/økonomiudvalget, tilskud søge
hos Helsefonden.
fortsættes

A _______
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Kommunaldirektøren:
Da Moms er steget til 22 °/o bliver overslaget
Jfr. ovenstående
Yderligere moms 1

kr.
5/4 i°

Eller ialt

221.741

^______ 5*227
kr.

224*968

ØKONOMIUDVALGET 3.7.80: Tilbagesendes socialudval
get til fornyet behandling, dog indsendes ansøg
ning til Helsefonden med ø.udv. godkendelse.
ssf.den 17.7.198o; skrivelse til Sygekassernes Hel
sefond om Jægerspris byråds beslutning om at søge
elevatortilbygningen igangsat i regnsk.år 198o, og
at man søger helsefonden om tilskud i samme år.

SSF. den 2.9.198o: Helsefonden oplyser at
der først vil kunne forligge meddelelse or
tilskud medio november 198of når bestyrel
sen har afholdt møde.
Skal projektet igangsættes nu således at
tilbygningen kan foretages i indeværende
år og med forventet bevilling fra Helse
fonden.

social- og sundhedsforvaltningens bistands
gruppe til fuldmægtig (gruppeleder).
SOCIALUDVALGET den 8.1.198o: Anbefales.
Fremsendes til økonomiudvalget.
ØKONOMIUDVALGET 11.2.80:
BYRÅDET 19.2.80:

Anbefales.

Anbefales til lønudvalget.

ØKOKOHIUDVALGSKØDE, den 8. september 198o:
Kommunernes landsforening fremsender godkendelse
af normeringsplan for overordnet personel på
Rådhuset pr. l/l 1981o

22.
Skatterevisor
søger om fast ansættelse som tjenestemand
pr. l/lo 198o,

Dag og år:

Blad nr.

Mandag, 8. september 1980
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971
Formandens
initialer: A

Vedr, lejeboliger
fremsender skr. af 26.8.80 hvori,
i.h.t. lov om leje §§ 47, 48 og 50 begæres hus
lejen forhøjet fra kr. 28.800,- til kr. 36.000,med virkning fra 1.12.1980.

/At A ' q j Jc\sU.ou g U L , éAu ■
Au A

24.
Følgende foreninger og instutioner ansøger om
tilskud.

Qs
a. Landsforeningen for Laryngectomerede
(strubeløse).
b . Kirkens Korshær

A u ).

A >

A rt,

A w . — o- . A u ,.

o

c. Dansk Epilepsiforening
crt, ~

d. Dansk røde Kors (Jægerspris afd.)
e. Landsforeningen Evnesvages Vel
F. Guldberg-plan

TILLÆGSDAGSORDEN:
25.

Byrådsmedlem Sv, E. Isakson, S F f fremsender
ændringsforslag til budget 1981«
3 % nedskæring på de sociale og kulturelle
driftsbudgetter kan ikke accepeteres, hvor!for følgende foreslås:
!l) Skoler: Budgettet forøges med kr. 191.0C
for at fastholde det nuværende
ni
veau.
I
2) Fællesudgifter: Svømmeundervisning kr.
45,500 fastholdes
3) Bibliotek: Kr, 11.100 til dækning af ma
terialeindkøb og kulturelle
aktiviteter fastholdes.
4) Det sociale område: Kr. 40.000 på dagin
stitutioner og kr« 50.000 på
De Tre Ege fastholdes.
Derudover stilles forslag o m :
1) En fuldtidsansat bibliotekar kr. 150.0 0 (
2) Kr. lo.000 til opstart af genbrugsordnir
3) Afsættelse af et beløb, der er stort nol
til at dække ferieudvidelsen i 1981, så
ledes at der bliver tale om en personal«
udvidelse og ikke en stressende overarbejdsaktivitet.
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Byrådsmedlem Sv. E. Lutzen, Fremskridtspar
tiet , fremsender forslag til besparelser oc
nye udgifter til budget for 1981 samt over
" / y J.',
slagsår 1982-84.
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Sammendrag af besparelser og nye udgifter:
Besparelser:

a

Dalby børnehave
^ kr„ 1.200.000
3.000
Femhøj skolepasn. fryser
& 500.000
Ændring i A/S skat
£ 400.000
Ændring i anden pålignet skat*/.
300.000
Ændring i ejendomsskat
Omflytning af Sogneskolens
modernisering
~p' 3.000.000
Besparelser ialt

C

yU-?f£
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ra
(•< '-i---------U/
■j«.

7

kr. 5.403.000

herfra nye udgifter:
Byggemodning af Esrogård. khkr. 1.500.000
ndligning af børnehavepriserL
9.800
klimaanlæg til Kignæshallen -c.
250.000
Mikrofoner til
-7
2.000
Bygning af skole i Gerlev
3.000.000
dye udgifter ialt

kr.4.761.800

.'.amlede besparelser

kr.

lP
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641.200

‘remskridtspartiets forslag til beskatning
for 1981:
Personlig skat
Ejendomsskat

____

16,5 %
18,0

Ked dette forslag vil ejendomsskatten kunne
•nedsættes med 3. o/oo.
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