Forord
Et budget i balance er det, de fleste folkevalgte gerne vil kunne præsentere hvert år. For
så er der ro til at arbejde på at sikre den bedst mulige service til borgerne inden for de
udstukne, økonomiske rammer.
Derfor er jeg også glad for, at vi i 2017 kan præsentere et budget i balance. Jeg ved godt,
at det i første omgang kun gælder for 2017, og at der venter økonomiske udfordringer i de
efterfølgende år.
Jeg glæder mig ligeledes over, at alle byrådets partier står bag budgettet. Det vidner om,
at byrådets medlemmer tager ansvar og arbejder sammen om at få pengene til at række
så langt som muligt.
I det kommende år er der reduktioner og udvidelser på cirka 12 mio. kroner årligt. Det
betyder, at serviceniveauet stort set vil være uændret i 2017. Reduktionerne har primært
fokus på at effektivisere den kommunale service, mens udvidelserne betyder, at vi nogle
steder kan tilbyde nye tilbud til vores borgere.
Til udvidelserne hører en styrkelse af den tidlige, forebyggende indsats for sårbare børn
og unge. Det handler om at få gang i en hurtigere socialpædagogisk indsats, så det i
mindre grad bliver nødvendigt at anbringe børnene uden for hjemmet. Der er desuden
også afsat flere midler til inklusion i folkeskolen.
Dagtilbuds- og ældreområdet har tidligere fået midler fra statslige puljer, og de midler
fastholdes på områderne. Ældre- og sundhedsområdet får i denne omgang også flere
resurser. Her er størstedelen finansieret af øget bloktilskud.
Budgettet indeholder anlæg for 82 mio. kroner. I en kommune af Favrskovs størrelse er
det ikke noget prangende anlægsbudget, men det er et ansvarligt et af slagsen.
Anlægsbudgettet indeholder blandt andet videreførelsen af arbejdet med en række store
projekter, nyt plejecenter i Hammel, renovering af Præstemarkskolen i Søften og større
tag- og ventilationsrenoveringer på flere skoler i kommunen.
Anlægsbudgettet giver også plads til nye projekter og renovering af bygninger og veje.
Flere af projekterne skal på længere sigt bidrage til, at vi kan opnå besparelser på driften.
Det vil vi forhåbentlig komme til at mærke i de kommende års budgetter.
61 høringssvar blev det til i forbindelse med høringsperioden, og det vidner om, at mange
interesserer sig for den kommunale husholdning. De vil gerne bidrage med input og gode
ideer til, hvordan vi skal prioritere og få enderne til at mødes. Det er glædeligt og godt for
det nære demokrati.
I det hele taget er en budgetproces præget af stor involvering og grundighed. Budgettet er
fundamentet for, hvad vi kan foretage os i en given periode og et klart signal om, hvad vi
som byråd vægter. Det er vigtigt, at vi tænker os godt om og lytter til de mange input, vi
får. Derfor har jeg dyb respekt for budgetprocessen, og det er fantastisk at mærke, at
borgere, politikere og medarbejdere arbejder så professionelt og grundigt med budgettet.

Som jeg indledte med at nævne, har vi fundet en fornuftig balance i økonomien i 2017,
mens der er udfordringer med overslagsårene 2018-20. Så jeg kan allerede nu varsle, at
der også de kommende år vil være brug for at tænke nyt og anderledes.
Nu glæder jeg mig til sammen med byrådet, vores ledere og medarbejdere at få
papirbudgettet omsat til praktisk service over for borgerne.
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