Forord
Budget 2016-19 er et godt billede på det muliges kunst i arbejdet med at få alle ender til at
nå sammen. Det indeholder både besparelser, udvidelser og et relativt stort
anlægsbudget.
Bag budgettet står Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative
Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Dan Jensen (uden for partierne). Kun Enhedslistens
ene medlem er ikke med i budgettet.
Dermed er et stort flertal enig om, hvilken vej kommunen skal gå i prioriteringen af service
og velfærdsopgaver.
Budgettet bygger videre på de spor, som byrådet tidligere har truffet - dog med større
besparelser end oprindeligt planlagt.
Med 116 millioner kroner er anlægsbudgettet også højt i 2016. Pengene går blandt andet
til opstart af nyt plejecenterbyggeri i Hammel og til færdiggørelsen af bo- og
aktivitetstilbuddet til handicappede borgere på Elbæk Allé i Hadsten. Der skal desuden
opføres midlertidige boliger til flygtninge, ligesom vi renoverer vores bygninger og
investerer en del penge i energibesparende tiltag. Vi tror på, at den investering på sigt kan
være med til at reducere driftsudgifterne. Hovedparten bruges på skolerne.
At anlægsbudgettet fortsat kan være rimeligt højt i 2016 skyldes ikke mindst en stabil
kassebeholdning.
Udvidelserne i budgettet udgør 23 millioner kroner. De 12 millioner kroner går til handicapog psykiatriområdet, hvor der fortsat er et budgetpres. Ældreområdet får otte millioner
kroner til blandt andet demensindsatsen og flere korttidspladser og pladser til
døgntræningsophold. Ligeledes er der flere penge til erhvervsservice og psykologhjælp til
de 15-25 årige.
Budget 2016-19 indeholder besparelser på knap 36 millioner kroner. Størstedelen findes
via en generel effektivisering af driften på alle serviceområderne.
Som politiker vil man helst melde ud om udvidelser, god service og nye anlæg, men den
går ikke denne gang. Vi har været nødt til at indskrænke vores driftsbudget og skære i
servicen overfor borgerne. Vi har forsøgt at gøre det så skånsomt som muligt.
Favrskov Kommune bliver i 2016 og især årene fremover særlig økonomisk presset af
regeringens omprioriteringsbidrag. Lige nu kender vi ikke den præcise konsekvens af
omprioriteringsbidraget, men der er ingen tvivl om, at det vil presse os ud i en stram
økonomisk prioritering de kommende år.
Afslutningsvis glæder jeg mig over, at ligegyldig hvor store de økonomiske udfordringer
ser ud, så har der været stor interesse for at kommentere på budgetforslaget. Selv om vi
kun har mulighed for at imødekomme nogle få af de forslag og ideer, der kommer ind i
høringsfasen, så har de stor betydning for os som byråd. Jeg kan love, vi studerer dem
med interesse. Høringssvarene vidner om interesse og engagement, og det har vi brug for
i bestræbelserne på at gøre vores kommune til et endnu bedre sted at bo, leve og drive
forretning.
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