D ag og år:

B la d nr.

2 1 . september 1978 .

SLANGERUP KOMMUNE
SEKRETARIATET - den 14/9-1978.

51.
F o rm a n d e n s

in itia le r1

ØKONOMIUDVALGET indkaldes herved til møde torsdag
den 2 1 . september 1978 , kl . 0 8 ,oo på borgmesterens
kontor, med følgende dagsorden:

Fraværende:

1.

Behandling af ændringsforslag til budgettet
1979 - 1982 .

Følgende ændringsforslag er indkommet:

A.

Ændringsforslag til driftsbudgettet.

A.l.
Den Kommunale Vælgerforening foreslår at ud
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gifter til børnehaveklasser udgår.
Nedsættelse

386.ooo
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kr.
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A.2.
Den Tværsocialistiske gru;pe foreslår:
Konto o322oll-3o Pædagogisk udviklingsarbejde. *
Beløbet foreslås forhøjet med kr. 2o.ooo. Prin

2.

f

f
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cipper for kontoens anvendelse bør fastlægges
af kulturelt udvalg.
A.3.
Konti o3-46 Undervisningsmidler diverse skoler,
Beløbet foreslås forhøjet med kr. 4oo.ooo. Det
te beløb fordeles imellem de enkelte skoler.
A.4.
Konti o3-22 Undervisningspersonale.

S?V,

Øm

Beløbet foreslås forhøjet med kr. 35o.ooo. Det
te beløb skal anvendes til flere lærerskemati
mer på miljøskolerne. (6 lærere fra august 1979 )
A.5.
Konto o3-5o Elevaktiviteter.
Beløbet foreslås forhøjet med kr. 8 0 .00 0 . Be
løbet tænkes fortrinsvis anvendt til lejrsko
leophold i udlandet for de ældste klasser, så
ledes at forældrebetaling hertil helt undgås.

Nr. 5 8 7
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A. 6 .
Konto o3-32 Folkebiblioteksvæsen.

#6.

.

Beløbet foreslås forhøjet med 4o.ooo
kr. Beløbet tænkes fortrinsvis anvendt
til indkøb af materialer til børn og
voksne, samt til kulturelle arrangementer.
A.7.
Konto 03-25-24 Ungdomsklubber.
Beløbet foreslås forhøjet med 80.000
kr. Dette beløb anvendes til en udvidelse af klubbernes aktiviteter og åbningsperioder. Det forudsættes at lokaleproblemerne for Slangerup Ungdomsklub løses.
A.8 .
Konto o5-lo-o3 Andre tilskud til daginstitutionerne.
Beløbet foreslås forhøjet med 4oo.ooo
r. Dette beløb skal anvendes til nedsættelse af forældrebetalingen.
A.9.
Konto 06 Vederlag til udvalgsformænd.
Beløbet nedsættes med 135 .000 kr. Vederlagene bør principielt afskaffes,
da der udelukkende burde være tale om
engagement.
A.lo.
Konto 06 Vederlag til formænd for kom----------- r~

missioner og nævn.
Vederlagene forslås afskaffet.
A.ll.
Konto 06 Mødediæter diverse.
Beløbet foreslås nedsat med samtlige
loo.ooo kr. Møder udenfor tidsrummet
kl. 7 - 1 8 bør ikke medføre diætbetaling. Møderne bør princippielt holdes
udenfor ovennævnte tidsrum.
A.12.
Konto o6-22-o5148 Kommunal information.
Beløbet foreslås forhøjet med 17 -000
kr. Informationen fra kommunen til borgerne bør forøges.

/?/?.

Dag og år:

Blad nr.

2 1 . september 1978 .
A.13.
Den Socialdemokratiske gruppe foreslår:
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Andre tilskud til kulturelle formål: Beløbet

P.A.
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hæves med kr. 5 o.ooo til ialt kr. loo.ooo
Konto 0326-76.

B.

Ændringsforslag til anlægsbudgettet.

B.l.
Den Tværsocialistiske gruppe foreslår:

& /.

T
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Konto 0032-323-21 Idrætshallens udvidelse.
Beløbet foreslås nedsat med kr. A.ooo.ooo. Ud
videlse af idrætsfaciliteterne i kommunen bør
principielt ske på anden måde og nedprioriteres.
B.2.
Konto o3 ? Gymnastiksal.
Ny konto foreslås oprettet med kr. o. Samt i
198o kr. 1.5oo.ooo. Opføres i tilslutning til
eksisterende idrætshal.

B.3. SKOLEBYGGERI.

B.3./.
Venstres gruppe foreslår:

Qj)

(y&t sét

Til investering til udvidelse af overbygnings
skole afsættes kr. 4.000.000 - de tidligere af

3

satte beløb til tilbygning ved Byvangskolen kr.

Jl
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I.6I0.000 overføres til 198 o og tilbygning til
Kingoskolen 2.176.ooo kr. bortfalder.
B.3.Æ.
Den Socialdemokratiske gruppe foreslår:

6SA

Ny grundskole ved Lystrupvej: I 1980 afsættes
kr. 7 ,2 mill. og i 1981 afsættes kr. 1 1 ,o mill.

3

^

Konto o622ol3-21.
B.3.§
Den Tværsocialistiske gruppe foreslår:

A3.&

Konto o322o!327 Tilbygning Kingoskolen.
Beløbet foreslås forhøjet med kr. 1.9oo.ooo,
desuden ønskes yderligere afsat i 198 o kr.

6 .000 .000 . Kontobetegnelsen bør ændres til
"Ny overbygningsskole".
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Konto o3 ? Ny Miljøskole.
Ny konto foreslås oprettet med 5oo.ooo
kr. Endvidere afsættes i 198o 5.ooo.ooc
kr. og i 1981 3 .000.000 kr.

B.4. UNGDOMSKLUBLOKALER.

B.4. t
Venstres gruppe foreslår:
UC u al Sav UC

D pa.
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0-0-0

1979 forhøjes til 4oo.ooo kr.

/079
B.4. l
Den socialdemokratiske gruppe foreslår
Konto 0325-21 Ungdomsklub: Beløbet til
etablering af klublokaler hæves med
kr. 143.ooo til ialt kr. 343.0 0 0 .

B.4. 3.
Den Tværsocialistiske gruppe foreslår:
Konto 032524322 Ungdomsklub.
Beløbet foreslås forhøjet med 4oo.ooo
kr. Beløbet ønskes anvendt til et kombineret ungdomsklub/dagcenter for pensionister - medborgerhus.

B.5.
Den Tværsocialistiske gruppe foreslår:

O. 6m

O

Konto 0525133224 Børnehave ved Lystrupvej.

3

Beløbet foreslås nedsat med 600.000

. 0r-0~0 —

kr. Det anførte beløb skønnes at være for højt.

B .6 . ADMINISTRATIONSBYGNING.

B.6 .
Den socialdemokratiske gruppe foreslår
Administration: Til ombygning af Siangerup skole til administrationsbrug
afsættes i 198o kr. 1 ,1 mill. i 1981
kr. 2 ,2 mill. og i 1982 afsættes kr.

1 ,1 mill.
Konto o622ol3-21.

3

c>

Dag og år:

Blad nr.

2 1 . september 1978

53
Formandens
initialer:

B.6 .

PA.

Den Tværsocialistiske gruppe foreslår:
Konto o622ol321 Ny administrationsbygning.
„
/< 2 .
Beløbet foreslas nedsat med l- 62t»t-oeo-kr.
samt i 198o med 7.56o.ooo kr. Kontoen udgår.

B.6 .
Konto o622ol3 Indretning af administration i
nuværende Slangerup skole.
Kontoen påføres i 198o 4.000.000 kr.

B. 7.
Den Tværsocialistiske gruppe foreslår:
Konto 00 22 Jordforsyning.
Beløbet foreslås forhøjet med 2 .000.000 kr.
Dette beløb anvendes til opkøb af jord til
diverse formål.

C.

Admini strative ændringsforslag.

C. l.
Ændringer som følge af ændrede financierings-

C
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muligheder for salg af grunde.
1979.
Renter af langfristede tilgodehavender
Indtægtsforhøjelse:
1.376 .000 kr.
Renter af langfristet gæld
udgiftsforhøjelse:

1.376 .000 "

Kurstab/kursgevinster
udgiftsforhøjelse:

2 .995.000 "

Forskydninger i likvide aktiver
udgiftsforhøjelse:

3.233 .000 "

Forskydninger i langfristede
tilgodehavender
udgiftsforhøjelse:

5 .291.000 "

Forskydninger i langfristet gæld
udgiftsforhøjelse:

463 .000 "

Forskydninger i langfristet gæld
indtægtsforhøjelse:
1 1 .979.000 "

198o
Renter af langfristede tilgodehavender
indtægtsforhøjelse:
1 .278.000 kr.

Nr.

588

Renter af langfristet gæld
udgiftsforhøjelse:

1 .278.000 "

Kurstab/kursgevinster
udgiftsforhøjelse:

3.617 .000 "
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Forskydning i likvide aktiver
udgiftsforhøjelse:

lo.853.ooo kr.

Forskydninger i langfristede
tilgodehavender
indtægtsforhøjelse:

655.ooo kr.

Forskydninger i langfrister gæld
udgiftsforhøjelse:

655.ooo kr.

54-
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Forskydninger i langfristet gæld
indtægtsforhøjelse:
14.467.ooo kr.

1981
Renter af langfristede tilgodehavender
indtægtsforhøjelse:
I.I80.000 kr.
Renter af langfristet gæld
udgiftsforhøjelse:

I.I80.000 kr.

Forskydninger i likvide aktiver
udgiftsforhøjelse:

l.ooo kr.

Forskydninger i langfristede
tilgodehavender
indtægtsforhøjelse:

6 5 5 .ooo kr.

Forskydninger i langfristet gæld
udgiftsforhøjelse:

655.ooo kr.

Renter af langfristet gæld
udgiftsforhøjelse:

kr.

0
0

0
0
0
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kr.

•

Renter af langfristede tilgodehavender
indtægtsforhøjelse:

O
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1982

Forskydninger i langfristede
tilgodehavender
indtægtsf orhøjelse:

655.ooo kr.

Forskydninger i langfristet gæld
udgiftsforhøjelse:

655.000 kr.

C.2.

-c

o2 Ejere af eenfamiliehuse
227 husstande å 600,00 kr.

136.000 kr.

08 Tilskud til lejere af kom
munalt lejede pensionist
boliger

0
0

kr.

kr.

O
b

kr.

0
0
0

IY>

kr.

0
0
0

v£>

o9 Tilskud til pensionister, der
bebor en lejlighed på pensio
nistvilkår

b
c—

Fremmede tjenesteydelser
vedrørende pensionistboliger
(uden refusion)

•I-

Pensionisters indbetalinger

0
0
•
0
0
0

ol Tilskud til lejere (pensio
nister)

lj

Boligydelse til pensionister.

lo.OOO kr.
l.lo2 .ooo kr.
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l.lo2 .ooo

overført
9o Betaling fra kommuner i
hovedstadsområdet
-s-

75 .000

94 Betaling til kommuner
i hovedstadsområdet

o

kr.
kr.
"

Refusion
ol Refusion 75% af udgifter
ne ol-lo

82o.ooo

kr.

Ændringsforslaget vedr.
1979 - 1982

C.3.
Boligstøtte
91

Boligsikring

591oooo5/o2 Almindelig bolig
sikring § 2-3 stk. 2 nedsættes
med
I85.000

kr.

591ooolo/o2 Boligsikring i med
før af § 3 stk. 1 nedsættes
med
226.ooo

kr.

411.000

kr.

591ooo3o/o5 Refusion af udgifter til boligsikring 4o%
nedsættes med
-j- 164.000

kr.

247.000

kr.

1.148.ooo

kr.

Ændringsforslaget vedr.
1979 - 1982

C.4.
Genoptræning af langtidsledige
Bruttolønudgift
Refusion

428.000

kr.

Ialt

720.000

kr.

Forventet tilsvar

311.000

kr.

l.o31.ooo

kr.

-s-

C.5.
På grund af loven om pris- og lønstop ind
stilles det, at betalingen for børns ophold
i daginstitutioner fastsættes uforandret i
tiden 1 . januar 1979 til 28. februar 1979 .
Slangerup kommunes merudgift i denne for
bindelse udgør kr. 37 .000 set i forhold til
den af socialudvalget foreslåede forældre
betaling.

