
  

Regnskabet stort set som budgetteret  

i Hedensted Kommune 

 Driftsoverskuddet for 2016 viser et overskud på 147 mio. kr. 

Der var budgetteret med et resultat på 138 mio. kr. 

”Som planlagt går overskuddet primært med 80 mio. kr. til anlæg og 38 

mio. kr. til styrkelse af kassebeholdningen”, fortæller borgmester Kir-

sten Terkilsen, der glæder sig over, at kommunen både har styr på 

drifts- og anlægsudgifter samt kassebeholdningen. 

”Efter nogle fornuftige regnskabsår er vi nu for alvor på rette vej. Det 

har krævet besparelser og optimeringer på flere områder, og derfor 

skal lyde en stor ros til både byråd og medarbejdere for på en og sam-

me tid at holde skruen i vandet og formå at tænke nyt.”, fortæller Kir-

sten Terkilsen. 

Med et budget på i alt 3,2 mia. vil der altid være forhold, der går til den 

ene og den anden side. På plussiden tæller de gode resultater med at få 

ledige i arbejde. Det har betydet, at beskæftigelsesområdet bidrager 

med et plus på hele 53,5 mio. kr. Disse penge har blandt andet kunne 

betale for ekstra udgifter på næsten 46 mio. kr. til ældre, handicappede 

samt børn og unge med særlige behov . 

Anlægsbudgettet på omkring 80 mio. kr. er primært brugt på skolere-

noveringer (30 mio. kr.), børn- og ungeinstitutioner (5 mio. kr.) samt 

vejvedligeholdelse og –udbygninger (21,5 mio. kr.) 

Der blev solgt grunde for 13,2 mio. kr., hvilket blandt har gjort det mu-

ligt at fordoble investeringen i byggemodninger fra 5 til 9,5 mio. kr.  

Også integrationsområdet har bidraget positivt til regnskabet. Fordi det 

i høj grad er lykkes at få de nytilkomne i beskæftigelse, er der sparet 

2,6 mio. kr.  

Herudover kan byrådet glæde sig over ekstraordinære engangsindtæg-

ter på hele 21,7 mio. kr. Indtægterne kommer fra jordsalg for 10,4 

mio. kr., momskontrol for 4,1 mio. kr. og betalinger mellem kommu-

nerne for 7,2 mio. kr.   

Kirsten Terkilsen fortæller; ”Jeg har inviteret gruppeformændene for de 

politiske partier til en drøftelse den 24. april, hvor mit forslag vil være, 

at vi investerer de ekstraordinære engangsindtægter i vækst, fordi 

vækst er helt grundlæggende for vores velfærd.” 

Med en kassebeholdning på ca. 2.200 pr. borger er kommunen kommet 

på den rigtige side af bunden i indenrigsministeriets anbefalede niveau, 

som er 2-3.000 kr. pr. indbygger.  

Regnskabet drøftes i Udvalget for Politik Koordination & Økonomi den 

10. april, hvorefter det behandles i byrådet. 
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