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Økonomisk stabilitet giver plads til nye investeringer 

Et enigt byråd har indgået forlig om Hedensted Kommunes budget for 2018 

Alle partier i Hedensted Byråd står bag onsdagens budgetforlig, som rummer en række 

investeringer på især børne-, familie- og ældreområdet. 

Aftalen indebærer uændrede udskrivningsprocenter og -promiller. Byrådet har lagt vægt på, at 

kommunens økonomi fortsat er i balance, og med baggrund i det stærke fokus på stabile 

økonomiske rammer igennem de sidste år, er det muligt at fastholde skatteprocenten på 25,4 

pct., grundskyldspromillen som en af landets laveste på 18 promille, ligesom dækningsafgiften 

fortsat vil være en rundt nul, som et blandt flere bidrag til positive rammevilkår for 

virksomhederne. 

Forligskredsen tæller alle Byrådets partier: Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, 

Socialistisk Folkeparti og Kristendemokraterne. Alle står således bag næste års 

”husholdningsregnskab” for kommunen. 

Borgmester Kirsten Terkilsen siger: ”Jeg er rigtig glad for, at Byrådets partier igen er med til at 

tage ansvar for vores kommunes økonomi og dens udvikling. Det er et solidt budget, som især 

har fokus på børne-, familie- og ældreområdet. Ligeledes er det glædeligt, at vi igen på 

anlægssiden fortsat kan prioritere udvikling af både vores centerbyer og andre byer.” 

Allan Petersen (DF) er meget tilfreds med, at der nu er afsat midler til cykelstien mellem 

Stenderup og Bjerre i 2018. 

Fra Socialdemokratiet konstaterer Kasper Glyngø, at den økonomiske stabilitet nu muliggør, at 

vi som kommune kan investere i mere velfærd, og fremhæver klippekortsmuligheden til ældre 

medborgere, indsatsen indenfor psykiatrien og ligestilling af tilskud indenfor svømmeklubber – 

”de våde klubber”.  

”Igen i 2018 fortsættes udbygningen af skoler og børnehaver. Helt konkret investeres der i 

renovering af Stenderup Skole og en spritny børnehave i Tørring,” siger Ole Vind, og tilskriver 

det samlede Byråds målrettede indsats, at mulighederne for disse store investeringer er til 

stede.  

Den sociale investeringsfond er nytænkning, og er med til at understøtte den forebyggende 

sociale indsats, konstaterer Torsten Petersen (SF), som peger på, at sådanne indsatser kan 

være med til at skabe fremtidens trygge velfærdssamfund. ”Når det så kan kombineres med 

en naturpulje, der åbner vores natur op for oplevelser for både turister og borgere, så kan man 

kun være tilfreds,” tilføjer Torsten Petersen. 

Birgit Jakobsen (Kristendemokraterne) tilslutter sig glæden ved, at muligheden for at ældre 

kan benytte sig af den såkaldte klippekortsordning, fortsættes. ”Jeg tror på, at det er med til 

at give mere livskvalitet for den enkelte. Når vi samtidig kan styrke den sociale indsats i 

socialpsykiatrien, hjælper vi nogen af vores medborgere, der har akut brug for hjælp,” siger 

Birgit Jakobsen og tilføjer: ”Som noget nyt har vi også aftalt med hinanden, at vi politikere og 

medarbejdere i fællesskab vil sætte fokus på metoden ”styrket borgerkontakt”. Det vil både 

komme borgerne og medarbejderne til gode.” 

 

På driftssiden er der afsat ekstra 23,9 mio. kroner i 2018. De største poster her er: 

 Børne- og familieområdet: 11,4 mio. kroner, som er øremærket til sårbare børn og 

unge og deres familier. 



 Dagpasning: 3,6 mio. kroner for at kunne leve op til de flere børn i vuggestuer og 

børnehaver. 

 Nyt omsorgssystem (CURA): 2,2 mio. kroner, der bl.a. understøtter muligheden for at 

give mere fleksible servicetilbud til vores ældre. 

 Flere hjemmesygeplejerske-timer på plejecentrene: 2 mio. kroner 

 Hornsyld brandstation: 1 mio. kroner sådan at vi kan opretholde brandstationerne med 

et lokalt beredskab tæt på borgerne og virksomhederne. 

 Klippekortordning til seniorområdet: 2,2 mio. kr. 

 Der gennemføres en senioranalyse hvert andet år: 0,3 mio. kr. pr. år 

 Socialpsykiatri med fokus til akutfunktion og samarbejde mellem region og kommune: 

0,5 mio. kr. 

 Lige adgang til svømmehallerne ved at tilbuddene tilskudsmæssigt ligestilles: 0,2 mio. 

kr. 

Hedensted Kommune modtager færre flygtninge end tidligere, og samtidig er det med en 

række beskæftigelsestiltag lykkedes at nedbringe antallet af borgere og flygtninge på sociale 

ydelser. Den effektive integrationsindsats betyder, at der kan anvendes 11,4 mio. kroner på de 

øvrige velfærdsområder. 

Anlæg  

Anlægsrammen for 2018 er på 82 mio. kroner. Her er de største poster: 

 Pulje til centerbyerne: 18 mio. kroner 

 Børnehaven Myretuen i Tørring (nybygning): 15 mio. kroner 

 Pulje til bygningsvedligeholdelse: 6 mio. kroner 

 Pulje til øvrig byudvikling: 3 mio. kroner 
 Naturpulje - bedre og tydeligere adgang til vores naturperler: 0,5 mio. kroner 

 Stenderup Skole: 6,0 mio. kroner 

 Cykelstier - i 2018 prioriteres Stenderup-Bjerre cykelstien: 5,0 mio. kroner 

 Sideudvidelse af mindre veje: 2,0 mio. kroner 

 Nedrivningspulje: 2,0 mio. kroner 

 Landsbyggefonden: 3,0 mio. kroner 

 Byprojekter, herunder baneunderføring: 10,0 mio. kroner 

 Kulturhus / Bibliotek Hedensted Midtby: 2,0 mio. kroner 

 Centralkøkkener - renovering / maskiner: 0,3 mio. kroner 

 Fønix – Bygningsforbedringer: 0,5 mio. kroner   

 Trafiksikkerhed, veje, fortove, sikre skoleveje mv.: 5,8 mio. kroner 
 

Budgetforliget vil nu blive sendt i høring, og vil endeligt blive vedtaget af Hedensted Byråd ved 

2. behandlingen den 11. oktober. 

For mere information:  

Borgmester Kirsten Terkilsen, tlf.: 2449 3820 

Ole Vind, tlf.: 4074 7179 

Kasper Glyngø, tlf.: 2924 4174 

Allan Petersen, tlf.: 2496 1371 

Torsten Sonne Pedersen, tlf.: 2496 1370 

Birgit Jakobsen, tlf.: 2154 6812 


