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Økonomiudvalget fremsender budgetforslag
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for regnskabsåret 1981 og budgetoverslag
for regnskabsårene 1982 til 1984.
Budgetforslaget for 1981 balancerer med
kr. 119.820.000.
Ifølge regeringens aftale med Kommuner
Ast

nes Landsforening om rammer for kommu
nernes økonomi må stigningen fra 1980
til 1981 højst udgøre 2% målt i faste
priser på de samlede drifts- og anlægs
udgifter .
Den samlede udgiftsramme for 1981 til
fordeling på drifts- og anlægsudgifter
er i henhold til vejledende retningsli
nier for udregningen beregnet til k r .
116.446.00.
Det foreliggende budget for 1981 udviser
samlede drifts- og anlægsudgifter på
kr. 111.876.000 og overholder således
regeringens henstilling.
Budgetforslagets hovedtal for 1981 ud
viser :

fortsættes ...
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De i budgetforslaget anførte hovedstads
udligningstilskud er skønnede beløb, i
det de foreløbigt beregnede beløb først
meddeles fra Indenrigsministeriet om
kring den 10. september 1980 , medens de
endelige beløb først meddeles den 15.
marts 1981.
Udskrivningsgrundlaget for personskat
og sømandsskat er for 1981 beregnet til
187,8 miil. kr. og for kirkeskat til
ca. 168 mili. kr., medens de afgifts
pligtige grundværdier pr. 1. januar 1981
skønnes at udgøre ca. 380 miil. kr.
Under budgetforslagets udvalgsbehandlin
ger er fremkommet følgende særstandpunk
ter og henstillinger:
Driftsudgifter^-^indtægter:
060-00 Renovation, aflæsn. af containere
fra sommerhusområderne k r . 10.000
Knud Ph. Nielsen og Hans Frederiksen
indtager særstandpunkt, idet sommerhus
beboerne ikke skal stilles bedre end de
fastboende.

fortsættes ...

i

fortsat
217-00 Renholdelse af veje kr. 50.000.
Ib Danielsen og økonomiudvalget henstil
ler, at fejningen foregår uden for for
retningstiderne .
220-00 Vejbelysning (natslukning)
k r . 270.000.
Knud Ph. Nielsen og Hans-Henning Schwaner ønsker bibeholdt nuværende belys
ningstider .

■

Erik A. Hansen ønsker hver anden lampe
slukket.
360-03 Tilskud til Selsø Slot kr. 5.000.
Slettet for 1981, 1982, 1983 og 1984.
Borgmesteren indtager særstandpunkt.
513-02/04 Børnehaverne kr. 3.288.000.
Økonomiudvalget henstiller til socialud
valget, at der spares k r . 100.000 netto.
511-514 Dagpleje og daginstitutioner for
børn
Mogens Bo Hansen og Jørgen Slotsgaard
fremsender følgende ændringsforslag:
I perioden fra den 1. januar til den 31.
juli 1981, betales enhedspris for hel
dagsplads i børnehave, dagpleje

(43 1/4

time) og vuggestuer med kr. 625 pr. må
ned. Manglende beløb i forhold til be
regnet 35% andel, gives som kommunalt
tilskud til nedbringelse af forældrebe
talingen .
Beregnet beløb kr. 217.000.
515-02 Fritidshjem
Børge Sørensen, Hans-Henning Schwaner,
Jørgen Slotsgaard og Mogens Bo Hansen
ønsker afsat driftsudgifter til social
pædagogisk pasningsordning i Skuldelev
til 40 børn fra 1/1 1981.

fortsættes ...

. fortsat
517-02

Klub kr. 161.000.

Driftsudgifter for 1981 slettet.
Børge Sørensen, Hans-Henning Schwaner,
Jørgen Slotsgaard og Mogens Bo Hansen
indtager særstandpunkt.
535-02/03 Plejehjemmene.
Økonomiudvalget henstiller til socialud
valget, at der spares kr. 200.000 netto.
583-02 Skoletandklinik.
Økonomiudvalget henstiller til socialud
valget, at der spares kr. 100.000.
indtægter:
002-04 Damgaardsvej, 35 lejligheder.
Salgsindtægt kr. 500.000 i 1981.
Knud Ph. Nielsen indtager særstandpunkt
til salgsindtægter i 1981.
002- 06 Sølvkær udstykning
salgsindtægt
k r . 1 .500.000
003- 04 Hanghøjgård, industri
salgsindtægt
kr.

925.000

Knud Ph. Nielsen indtager særstandpunkt
til salgsindtægterne i 1981.
232-07 Stianlæg, Ferslev/Venslev.
Kr. 324.000 flyttet fra 1981 til 1982.
Hans-Henning Schwaner indtager særstand
punkt, idet han ønsker stianlægget etab
leret i 1981.
Hans Frederiksen har ikke deltaget i be
handlingen af dette punkt.

fortsættes ...

fortsat
301-03 Skuldelev skoles udvidelse.
Der er afsat kr. 700.000 i 1981 og kr.
1 .700.000 i 1982.
Børge Sørensen og Hans-Henning Schwaner
indtager særstandpunkt,

idet skolen øn

skes udbygget færdig i 1981.
301-04 Ferslev skole.
Der er afsat kr. 1.080.000 i 1983 og kr.
2.160.000 i 1984.
Hans Frederiksen og Hans-Henning Schwa
ner indtager særstandpunkt, idet der øn
skes bygget en 5-kl. skole i 1981, hvor
for der ønskes afsat k r . 500.000 i 1981,
kr. 1.500.000 i 1982 og kr. 1.000.000 i
1 983.
320-02 Skibby Fritidscenter, gymnastik
sal .
Kr. 618.000 flyttet fra 1981 til 1983.
Børge Sørensen og Hans-Henning Schwaner
indtager særstandpunkt,

idet indretning

af gymnastiksal m.v. ønskes foretaget i
1981 .
515-02 Fritidshjem,

100 børn.

K r . 1.145.000 for 1981 er slettet. Der
er afsat kr. 945.000 i 1983.
Børge Sørensen, Hans-Henning Schwaner,
Jørgen Slotsgaard og Mogens Bo Hansen
indtager særstandpunkt,

idet der ønskes

afsat kr. 1.200.000 til etablering i
1981 .
J f r . notat af 7. august 1980 fra social
udvalgets budgetmøde.

fortsættes

...

. fortsat
301-03 Skuldelev skole - skolepasnings
ordning .
Der er afsat kr. 200.000 i 1981 til
indretning af lokaler.
Børge Sørensen og Hans-Henning Schwaner
indtager særstandpunkt.
517-02 Klubber.
Kr.

126.000 for 1981 er slettet.

Børge Sørensen og Hans-Henning Schwaner
indtager særstandpunkt.
Mogens Bo Hansen og Jørgen Slotsgaard
ønsker afsat kr. 150.000 i 1981.
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