
Byråd må halvere
sin ønskeseddel
Har ønsker for 9,4 mill. kr. men kun 4,5 mill. kr. til rådighed

Ønskerne  løber op i
9,4 mill. kr., men konto-
en rummer kun knap
det halve, 4,5 mill. kr.,
når kommunen om kort
tid skal finde de
anlægs-opgaver , som man
vil bruge penge på i år.

Det er situationen, efter at
alle kommunale udvalg ved
årsskiftet  har afgivet bud på,
hvilke områder man helst vil
have penge til. Penge fra en
pulje pa 4,5 mill. kr., som er
afsat til kommunale

anlægsopgaver  i år.

Beskåret pulje
- Puljen var oprindelig på

fem mill. kr., men den er
skrumpet lidt ind, fordi vi har
brugt en halv mill. kr. på de
fysiske rammer for de 100 nye
pasnings-pladser, som er un-
dervejs, siger borgmester
Henning Jensen (S), Horsens.

Han vii på mandag foreslå

økonomiudvalget, at de man-
ge budget-ønsker  sendes til
behandling i de politiske by-
rådsgrupper samt måske  på et
fælles gruppemøde, inden for-
slagene - i mere prioriteret
form - igen havner hos økono-
miudvalget og endelig i by-
rådssalen.

Skoleudvalget har søgt om
en million kr. til etablering af
et nyt hjemsted for eleverne
på Grønagerskolen, der fra
nste skoleår må vige pladsen
for amtets social- og sund-
hedsu ddannelse.

Sundheds- og socialudval-
get søger 558.000 kr. til en ny,
ubemandet vagtcentral i for-
bindelse med en omlægning  af
de ældres alarm-system, og så
har udvalget så at sige taget
forskud på forsøget med va-
cuumpakket mad ved at søge
1,5 mill. kr. til investeringer i
den nye mad-form.

- Ansøgningen om de 1,5
mill. kr. er ikke udtryk for, at
det er besluttet at levere va-
cuumpakket mad til de ældre.

Kommunen skal først vurdere
resultatet af forsøget, men for
at være på den sikre side har
sundheds- og socialudvalget
måttet søge om pengene til det
nødvendige udstyr, siger Hen-
ning Jensen.

Ønske: Mill.
til strøget

Fra teknik- og miljøudval-
get er der en ansøgning om en
million kr. til udsmykning af
Søndergade samt et forslag
om at bruge 600.000 kr. til et
nyt, offentligt toilet i Rådhus-
gade. Dette forslag karakteri-
serer Henning Jensen som
"noget, der nok må indarbej-
des i det øvrige budget..

Endelig søger teknik- og
miljøudvalget om 500.000 kr.
til et nyt ressource-styrings-
system.

Havneudvalget beder kort
og godt om to mill. kr. til en
udvidelse af lystbådehavnen
på Endelave. Byrådet sagde i
efteråret nej til et andet for-

slag om en havne-udvidelse på
Kattegat-øen .

Fra kulturudvalget er der
Ønske om 750.000 kr. til første
halvdel af et musikhus i Akti-
vitetshuset (andre 750.000 kr.
skal så bevilges i 1993 for at
fuldende projektet), 100.000
kr. til renovering af musikste-
det Nørregade 51, 400.000 kr.
til tilskud til et udvidet klub-
hus hos golfklubben og ende-
lig en million kr. til nye fod-
boldbaner ved stadion.

I alt giver det ønsker på 9,4
mill. kr. Borgmesteren mener
ikke umiddelbart, at nogen af
de nævnte anlægs-ønsker  kan
henføres til en pulje på tre
mill. kr. til erhvervs-frem-
mende investeringer.

- Vi skal senere fordele disse
erhvervs-fremmende midler,
og en embedsmandsgruppe er
også på vej med forslag om,
hvordan en pulje på to mill.
kr. til energibesparelser kan
anvendes, siger Henning Jen-
sen. (hj)
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