Forord
Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende
år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver
nye prioriteringer og nye mål for de næste år. Det glæder mig, at et enigt byråd med
vedtagelsen af Budget 2015-18 står sammen om Favrskovs fremtid.
I de foregående år har vi drevet Favrskov Kommune med udgangspunkt i, at en stabil
økonomi i balance er grundlaget for fremtidens velfærd. Vi har opbygget en styrket
kassebeholdning. Det har gjort, at vi nu kan iværksætte en lang række nye initiativer, og vi
realiserer det højeste anlægsbudget i Favrskov Kommunes historie. Vi vil bruge op mod
200 millioner kroner til blandt andet energirenoveringer og modernisering af kommunens
bygningsmasse over de næste fire år. Særligt skolerne bliver prioriteret. Vi renoverer og
moderniserer blandt andet Tofthuset på Præstemarksskolen og går i gang med anden
etape af Hadbjerg Skole. Opførelsen af et nyt og moderne bo- og aktivitetstilbud til
handicappede borgere på Elbæk Alle i Hadsten skal også igangsættes.
Det store anlægsbudget omfatter også flere penge til infrastrukturen i Favrskov Kommune.
Blandt andet VVM-undersøgelse af en letbane fra Aarhus til Hinnerup og nye
cykelstiprojekter. Endelig går vi i gang med byggeriet af to nye idrætshaller i Søften og
Hadsten, og vi øger fodboldbanekapaciteten i Hammel. Vi har også sat syv millioner
kroner af til skovrejsningsprojekt i Grundfør, Søften og Hinnerup.
I alt cirka 200 millioner kroner er sat af til anlæg. Hertil kommer udgifter til opkøb af jord,
byggemodning mv. på cirka 35 millioner kroner. Anlægsbudgettet rummer både
langsigtede byggeprojekter og en række mindre tiltag, som jeg er sikker på, bliver til glæde
og gavn for mange af vores borgere.
På driftsbudgettet er der aftalt udvidelser for 15,3 millioner kroner. Ligesom på
anlægssiden er udvidelserne primært koncentreret om udvikling og styrkelse af de
kommunale velfærdsopgaver. Der er bl.a. tilført ekstra resurser til handicap- og
psykiatriområdet og nye tiltag på sundhedsområdet, som styrker det nære
sundhedsvæsen. Herunder penge til hurtigere genoptræning af borgere, der er blevet
opereret samt en øget indsats over for alkohol- og stofmisbrug blandt unge og voksne.
Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af
gebyrerne på erhvervsbyggesager.
Reduktionerne i budget 2015-18 sker næsten udelukkede på områder, der ikke påvirker
servicen over for borgerne. Det drejer sig blandt andet om lavere udgifter til arbejdsskader
og øgede besparelser på indkøb, som tilsammen udgør fire millioner kroner af de samlede
reduktioner på i alt 9,6 millioner kroner.
Alt i alt kan vi som byråd være godt tilfredse med budgettet for 2015-18. I byrådet glæder
vi os over de mange høringssvar, vi modtog, da budgettet var i høring. Høringssvarene
viser, at der er interesse for kommunens økonomiske styring og prioritering, og jeg vil
gerne takke borgere, politikere og ansatte i Favrskov Kommune for deres bidrag til en god
proces og ikke mindst et rigtigt godt og positivt resultat for os alle.
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