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92. Forslag til budget 2000-2003
00.01 S02 F4379
lara
Økonomiudvalget har på sit møde den 2. september 1999 udarbejdet forslag til budget 2000
2003.
H Forslaget fremgår af vedlagte hovedoversigt.
Budgetforslaget forudsætter uændrede udskrivningsprocenter samt en kassebeholdning ultimo
2000 på 7,240 mio. kr.
De skattefmansierede driftsudgifter er budgetteret under forudsætning af samme
serviceniveau som i år.
Det brugerfmansierede område er tilrettet i.h.t. de specificerede budgetter, som blev udleveret
på budgetseminaret den 23. august 1999.
Anskaffelse af nyt inventar til den genopbyggede Kingoskole er forudsat finansieret over et 5
årigt leasingarrangement.
I forhold til den hovedoversigt der blev præsenteret på budgetseminaret, er der indarbejdet
følgende ændringer:
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I mio. kr.
(minus = udg.)
Borgerserviceforvaltningen har i
skrivelse af 24. august meddelt, at de
budgetterede udg. til stofmisbrugere, kan
reduceres med 0,200 mio. kr. årligt.

2000

2001

2002

2003

+0,200

+0,200

+0,200

+0,200

Fej lindberetning vedr. juniorklubben
Overførsel af miljø- og levnedsmiddel
kontrollen til staten pr. 1. januar 2000.
Indarbejdet en forventning om, at
inventar til Kingoskolen for 9,400 mio.
kr. leases over en 5 årig periode, med en
forventet årlig leasingudgift på -1,991
mio. pr. år.

-0,098

+0,250

+0,250

+0,250

+0,250

+9,400

-1,991

-1,991

-1,991

-1,541

-1,541

Konsekvenser på forrentning af
kassebeholdningen
Samlede konsekvenser af de indarbejdede
rettelser

+0,362

+9,850

-1,277

Vedrørende fremsatte budgetønsker til budget 2000-2003, henvises til ønskelisten der blev
udleveret på budgetseminaret.
På selve budgetseminaret blev der fremsat yderligere et budgetønske, om -0,1 mio. kr. i 2000,
til evaluering af kommunens IT - satsning. Der henvises i denne forbindelse til byrådets
januar møde: http://www.slangerupkomm.dk/Indhold/udvalg/Byraad/1999/bv990127.htm# Toc441897713
Mindretalsudtalelse:
Hans Andersen foreslår at der indarbejdes yderligere 5,0 mio. kr. til anlæg af skoler i år 2000.
Sidste frist for modtagelse af ændringsforslag er mandag, den 27. september 1999 kl.
10:00

Slangerup Byråd den 15. september 1999
Godkendt oversendt til 2. behandling, der finder sted den 13. oktober 1999.

Byrådet bakker op om det enestående naturfagsprojekt på Kingoskolen og ønsker at det
indgår i udbudsgrundlaget for Kingoskolen.
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