
Hermed fremsendes Venstres ændringsforslag til budget 2019. 
Hvert forslag bedes behandles hver for sig, da de hver især 
påvirker budget selvstændigt. 

Ændringsforslag nr. 1 

Med udgangspunkt i at Hedensted Kommune er en decentral kommune, der fortsat skal vækste og 
udvikle sig decentralt, må ingen skoler lukkes, der skal være mulighed for børnepasning samt et 
fritidstilbud i hvert lokalsamfund. Derfor skal idrætshaller, borgerhuse o.l. etableres som 
selvejende institutioner. Dette for at sikre borgerengagement og idéudvikling, social 
sammenhængskraft, forebyggelse gennem bevægelse, styrket fællesskab, ansvarlighed over for sit 
lokalområde og hinanden samt for at styrke øget tilflytning. 

- Dette betyder i budget 2019 at der bygges en selvejende hal Stenderup med et gulvareal 
på 20x40 m. 

- At Byens Hus i Løsning understøttes af kommunen således den kan udvikles til en 
selvejende institution. I budget 2019 afsættes 0,5 mill. til dette arbejde  

- At kommunen anerkender det store arbejde borgerne i Korning har gjort for at samle 
penge sammen til Korning-Hus, der ligeledes understøttes til at udvikle sig til en selvejende 
institution i budget 2019 

Ændringsforslag nr. 2 

Venstre ser fortsat ser økonomien i et flerårigt perspektiv, men dog således at hvert enkelt år går i 
balance, herunder overslagsår. Dette betyder, at man ikke kan tage penge af kassen til at betale 
for drift. En stabil kassebeholdning skaber sikkerhed for velfærd for borgerne og tryghed for 
kommunens ansatte. 

Ændringsforslag nr. 3 

Venstre vil skabe bedre forhold på demensområdet, og vi finder det afgørende vigtigt at etablere 
bedre fysiske rammer og en styrket indsats for demente og deres pårørende hurtigst muligt.  
Derfor foreslår vi, at der afsættes 8,5 mill. kr. i 2019 og 8 mill. kr. i 2020 til bedre fysiske rammer 
for demente og deres pårørende. Dermed foreslår vi processen på demensområdet fremrykket. 

Ændringsforslag nr. 4 

For at understøtte åbenhed, demokrati og gennemskuelighed i den politiske beslutningsproces 
forslår Venstre, at der afsættes 500.000 kr. til udstyr i byrådssalen til lyd og videooptagelse. 
Således kan byrådsmøderne sendes live til alle kommunens borgere. 

 


