
  

Bredt budgetforlig i hus i 

Hedensted Kommune 
Samtlige partier i byrådet står bag et budget for 2020, der 
rummer en række velfærdsforbedringer for både børn og ældre. 

Forligspartierne har haft stort fokus på udfordringen med at skabe en 
økonomi i vedvarende balance, hvilket kan ske uden at der i 2020 æn-
dres på skatteprocent (25,4 pct.), grundskyldspromille (18 pct.) eller 
dækningsafgiften, der fortsat vil være 0. 

På driftssiden er der afsat ekstra 30,1 mio. kr. i 2020, hvoraf skoleom-
rådet bliver tildelt de syv mio. kr.. Dagplejeområdet styrkes med en år-

lig pulje på to mio. kr., ligesom der afsættes to mio. kr. årligt til en 
bedre normering i kommunens daginstitutioner. Også ældreområdet til-
godeses med ekstra 7,9 mio. kr. til demens- og pleje-indsatser og godt 
15 mio. kr. i hele budgetperioden til opførelse af nye plejehjem. 

Borgmester Kasper Glyngø glæder sig over, at det igen er lykkedes at 
samle hele byrådet bag et solidt og fremsynet forlig med velfærdsløft til 
både børn og ældre. 

”Jeg synes, der er tale om et budgetforlig med spændende perspekti-
ver, og hvor der er lagt nogle solide spor på vores kerneområder. Øko-
nomiaftalen med regeringen, som giver os ekstra 25 mio. kr. betyder, 
at vi undgår mange af de besparelser, som ellers havde været uund-
gåelige og gør, at vi kan fastholde det høje serviceniveau, som borger-
ne kender,” siger Kasper Glyngø. 

Helt undgå besparelser gør kommunen dog ikke. Budgetforliget inde-

holder således samlede besparelser på 3,9 mio. kr., der primært hentes 
på effektiviseringer og arbejdsomlægninger bredt i organisationen.  

Anlægsrammen for 2020 er på 82,4 mio. kr. Der er afsat syv mio. kr. til 
nye vej-anlæg og –udvidelser, fem mio. kr. til højvandssikring i Juels-
minde i både 2022 og 2023, udvidelse af tandreguleringsklinikken i 
Hornsyld kræver 10 mio. kr. i 2020 og fem mio. kr. året efter. Endelig 
er der enighed om at bevilge 41 mio. kr. til omfartsvejen øst om He-
densted i årene 2022 og 2023. 

”Vi er meget tilfredse med, at det er muligt at udvikle indsatsen over 
for både demente og sårbare ældre og at også klippekortet, der sikrer 
de ældre valgmuligheder og dermed indflydelse på hjælpen, bevares,” 
siger Allan Pedersen (DF). 

”Med flere penge til både skoler og børnepasning, synes jeg godt, vi 

kan tillade os at kalde det her for ”børnenes budget”, og jeg er meget 
tilfreds med, at velfærdsløftet sker, uden at vi trækker på kassebehold-
ningen,” siger Ole Vind (V). 

”Der er tale om et ansvarligt budget som rummer visioner, og hvor vi 
har givet hinanden håndslag på initiativer, der sikrer en solid fremtidig 
balance mellem aktiviteter og økonomiske rammer,” siger Henrik Alle-
slev (S). 
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”Vi får med forliget taget hul på udlicitering, og det potentiale for ny-
tænkning, der ligger på det område skal nu undersøges nærmere. Vi 
lægger i LA stor vægt på borgernes frihed til selv at kunne vælge den 
service, de efterspørger,” siger Lars Bro (LA). 

Både SF og Kristendemokraterne noterer sig med tilfredshed styrkelse 
af dagplejen og den øgede normering i daginstitutionerne. 

”Vi ser frem til det arbejde på både skole- og pasningsområdet med 
inddragelse af bestyrelser, medarbejdere, forældre og elever, der skal 
sikre os bedre rammer og vilkår for børnene,” siger Torsten Sonne (SF). 

”Jeg er også glad for, at vi har fundet penge til at støtte og styrke det 
arbejde som frivillige organisationer, foreninger m.fl. yder på det socia-

le område,” siger Birgit Jakobsen (KrD)  

 

For mere information:  

Kasper Glyngø, borgmester Hedensted Kommune, tlf.: 2924 4174 

 


