
  

Ekstra 21,7 mio. kr. investeres i mere 

vækst og velfærd 
Kommunens regnskab for 2016 viste ekstraordinære engangsindtægter 
på 21,7 mio. kr. Pengene kommer ud at arbejde i kommunen med det 

samme.   

 

Engangsindtægterne kommer fra bestemte indsatsområder, som kommunen er 
lykkes særlig godt med. Det drejer sig nærmere bestemt om jordsalg for 10,4 

mio. kr., momskontrol for 4,1 mio. kr. og betalinger mellem kommunerne for 

7,2 mio. kr. Det er vigtigt at understrege, at der er tale om ”engangspenge” 

som ikke kan bruges år efter år, men netop som ekstra mulighed i forbindelse 
med regnskabsafslutningen. 

 

Ifølge borgmester Kirsten Terkilsen skal pengene ikke lægges i 

kommunekassen: 
 

”Alle forligsparter har taget ansvar og fundet de ekstra penge. Og vi er enige 

om, at pengene skal ud at arbejde i kommunen med det samme. Vi investerer 

dem primært i vækst, men også handicapområdet får del i pengene” 
 

Midlerne går til: 

 

- 5 mio. kr. til midlertidige botilbud for handicappede borgere, der er ved at 
blive afklaret i forhold til, hvordan de skal bo fremover. Eksempelvis om de skal 

bo i egen bolig, bosted eller andet. Ud over at bidrage til en endnu bedre og 

hurtigere afklaring af borgerne, forventer kommunen at investeringen på sigt 

kan give en mindre driftsudgift samlet set samtidig med, at tilbuddet vil være 
tættere på de mennesker det handler om.  

Der er ikke endnu aftalt geografisk placering af tilbuddet, og samtidig lægger 

partierne vægt på, at ”der ses hele vejen rundt” til gavn for borgerne – fx 

mellem det traditionelle handicapområde og beskæftigelsesområdet. Det er 
aftalt, at Udvalget for Social Omsorg er forpligtet til at udarbejdet et 

kommissorium for arbejdet, som drøftes i det samlede Byråd og forankres bredt 

mellem alle forligsparterne. 

 
- 10 mio. kr. til udvikling af Løsning og Uldum. I begge lokalområder arbejdes 

der aktuelt med visioner og planer for at gøre områderne endnu bedre at bo i. 

Pengene fordeles med 5 mio. kr. til hvert område. Udviklingsforarbejdet 

forankres begge steder i de lokale borgergrupper sammen med repræsentanter 
fra Byrådet. Udvalget for Politisk koordination & Økonomi er ansvarlige for 

arbejdet. 

 

- 6,7 mio. kr. anvendes til nedrivning af gamle boliger, trafiksikkerhed, asfalt 
og støjdæmpende foranstaltninger. De konkrete investeringer og fordelingen 

skal drøftes i Udvalget for Teknik. 

 

Forligsparterne glæder sig over den positive økonomiske situation: 
 

”Normalt ville vi have kommet sådanne ekstraordinære engangsindtægter i 

kommunekassen. Men i løbet af de sidste år er vores kassebeholdning kommet 

op på det niveau, der kræves af en kommune af vores størrelse, så derfor 
tillader vi os at give pengene ”tilbage til borgerne” i form af en række 

investeringer” lyder det samstemmende fra gruppeformændene.  
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For mere information:  

Kirsten Terkilsen, 2449 3820 

Ole Vind, 4074 7179 

Kasper Glyngø, 2924 4174 

Allan Petersen, 2496 1371 

Torsten Sonne Petersen, 2496 1390 

Birgit Jakobsen, 2154 6812 


