Indledning
Budget 2018 med mere velfærd og mindre skat
Partierne Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Borgerlisten indgik den
15. september 2017 budgetforlig om budget 2018 og overslagsårene i Billund Kommune.
Tirsdag den 10. oktober 2017 stemte et samlet Byråd for det endelige budget 2018 ved 2. behandling i Byrådet.
Budget 2018 er det sidste i en tre årig rammeaftale, der blev indgået med budget 2016.
En aftale, der fastholder Billunds Kommunes kurs som Familiens bedste valg og Børnenes Hovedstad med
massive investeringer i børnenes læring og deres fysiske rammer.

Ældreområdets gæld eftergivet og flere midler afsat
Ældreområdet er et stort fokuspunkt i Budget 2018. Fremadrettet blandt andet med en pulje på 8,5 millioner
under økonomiudvalget, der frigives løbende i forhold til nye initiativer, der kan hæve servicen for de ældre.
Derudover eftergives den gæld, som Ældreområdet har oparbejdet.
På området for Sociale Tilbud er der et øget antal borgere med behov for særlig støtte, og området tilføres
derfor 5 millioner kroner, ligesom områdets gæld eftergives.

Fleksibel åbningstid og billige buskort
Udover de ekstra midler, der årligt var afsat i den 3 årige budgetaftale, indeholder budgettet en aftale om
fleksibel og udvidet åbningstid i daginstitutioner og de unge i hele kommunen kan fremover glæde sig over, at
de kan købe årskort til bustransport i kommunen for kun 400 kroner mod før over 3.000 kroner.
I alt er der afsat 22,5 millioner kroner mere til velfærd i Billund Kommune i 2018.

Anlægsfesten fortsætter
Billund Kommune har efterhånden i en årrække ligget helt i top, når der bliver målt på hvor meget de enkelte
kommuner investerer i anlæg pr. indbygger. Sådan vil det fortsat være.
I det nye budget er der blandt andet afsat 29,5 millioner kroner til renovering og ombygning af Hejnsvig Skole
fra 2020 og frem. Der er afsat penge til byggeriet af den nye børnehave Børnenes Univers Grindsted Syd,
hvor der er første spadestik i januar 2018 og 2. etape af Børnenes Univers Grindsted Vest
Samtidig rummer budgettet midler til samling af museumsaktiviteterne ved Karensminde og en hel række
andre ting.

Infrastruktur
Infrastrukturen er vigtigt på alle parametre, og mens der landspolitisk er vedtaget jernbaneforbindelse til Billund
og igangsat undersøgelse af ny motorvej, så er der lokalt og i budget 2018 afsat penge til opstart af opgradering
af Firhøjevej, og til cykelsti mellem Skjoldbjerg og Vorbasse.
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Fokus på bysanering og It-infrastruktur i Landdistrikter
Skoler, Dagtilbud, unge og ældre i Landdistrikterne er en del af de samlede tiltag, der er nævnt. Derudover er
der gang i byfornyelsesprojekter i både Sdr. Omme og snart i Vorbasse. Og så er der afsat en pulje på en
million kroner til bysanering og udbygning af IT-infrastruktur.

Mindre Skat
De første linjer i budgetforliget handler om at forligspartierne respekterer den kollektive aftale mellem
Regeringen og Kommunens Landsforening, og dermed også lever op til at kommunerne under et kunne leve
op til den samlede serviceramme.
Budget 2018 for Billund Kommune indeholder en markant udvidelse af vores andel, men samtidig har den
gode økonomi i kommunen gjort, at vi kan nedsætte skatten med 0,7 procentpoint til en skatteprocent på 24
kommunalt, samt at grundskylden reduceres med 2 promille til 18,48.

Samlet set lever Budget 2018 og overslagsårene derfor fuldt ud op til overskriften om mere velfærd og mindre
skat til borgerne i Billund Kommune.

Ib Kristensen

Borgmester
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