Indledni ng

Budget 2021 giver Billund Kommune fremdrift og
økonomisk stabilitet i en ukendt COVID-19-verden
For tredje år i træk står et samlet byråd i Billund
Kommune bag næste års budget. Denne gang
Budget 2021 og overslagsårene 2022-2024.
De 25 medlemmer fra byrådet bestående af
Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,
Radikale Venstre, Konservative og løsgænger Lars
Hansen indgik budgetforlig tirsdag den 15.
september 2020. Budgettet blev endeligt godkendt
i byrådet tirsdag den 6. oktober 2020.
Et budget, der værner om det økonomiske
fundament
Med indtægter fra selskabsskatter i den trecifrede
millionklasse, ingen skattefinansieret gæld og en
solid likviditet er det økonomiske fundament i
Billund Kommune gunstigt og stabilt. Sådan et
fundament skal vi værne om.
Det indebærer, at vi skal være økonomisk bevidste
og foretage prioriteringer, samtidig med at vi
investerer på et forsvarligt grundlag. Både
prioriteringer og investeringer er nødvendige, hvis
vi også fremover skal have råd til at tilbyde vores
borgere den bedst mulige service.
Usikkerheden, der normalt er forbundet med indtægterne fra selskabsskatter, er kun blevet større
på grund af COVID-19, og derfor skal vi agere
fornuftigt, så Billund Kommunes nuværende
likviditet kan række langt ud i fremtiden.
Behov for stram økonomistyring
For mange gange i de seneste år har det været
nødvendigt at genåbne budgetaftaler og indefryse
opsparede midler. Det er vigtigt for forligspartierne
at få genskabt roen og trygheden for kommunens
institutioner, så kommunens ansatte kan
koncentrere sig om kerneopgaven: at levere
service og velfærd til borgerne i Billund Kommune.
Derfor er det afgørende vigtigt, at kommunens
ledelse har et fast og realistisk budget at styre efter.
Det sker for eksempel ved at rette op på budgetposter, som ikke kan forventes at række i 2021
uden ekstra midler. Blandt andet tilføres det
specialiserede socialområde cirka 23 mio. kr.

For at give både rum og plads til arbejdet med en
mere præcis økonomistyring udgår det årlige
effektiviseringskrav på 0,5 % fra og med budget
2022. Til gengæld er parterne også enige om, at
afvigelser fra budgettet skal håndteres inden for de
enkelte udvalgs- og politikområder.
Nye initiativer på driften
Teknologien udvikler sig, og det samme gør
borgernes forventning til deres dialog med
kommunen.
Borgerservice
skal
derfor
moderniseres, og forligspartierne er enige om at afsætte midler til en model, der også i fremtiden
sikrer fysisk Borgerservice i Grindsted og Billund.
COVID-19 har ramt mange virksomheder hårdt,
men også kultur- og fritidslivet har lidt under den
store nedlukning. For at give de hårdest ramte
foreninger en hjælpende hånd afsættes der 0,5
mio. kr., som Unge- og Kulturudvalget kan fordele,
hvor pengene gør mest gavn.
Plads til nye investeringer på anlæg
Billund Kommune har i de seneste år haft og har
fortsat et af landets højeste anlægsbudgetter set i
forhold til kommunens størrelse. Med visse
justeringer er det store anlægsprogram fra sidste
år fastholdt, samtidig med at nye investeringer er
kommet til.
Multicentret i Sdr. Omme har blandt andet fået 4,8
mio. kr. i 2023 og 2024 til at renovere omklædningsfaciliteterne. Der er også sat 5,6 mio. kr.
af til forbedringer af belægninger på veje og fortove, når forsyningsvirksomheder har gennemført
gravearbejde på boligvejene i Grindsted.
Samlet set er Budget 2021 næste skridt på vejen til
at udvikle Billund Kommune som Fremtidens Legeplads, samtidig med at vi sikrer en robust økonomi
– også på den lange bane.
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