Indledning

Budget 2020 udvikler Billund Kommune som
Fremtidens Legeplads og holder fokus på
den økonomiske politik
Det er for andet år i træk et samlet Byråd i Billund Kommune, der står bag Budgettet. Denne gang Budget
2020 og overslagårene 2021-23.
De 25 medlemmer af byrådet indgik budgetforlig den 10. oktober 2019.
Tirsdag den 29. oktober blev det endelige budget for 2020 og overslagsårene godkendt ved 2. behandling
i Byrådet.
Fremtidens Legeplads

Ny vision for udvikling af vores kommune

Fremtidens Legeplads er en helt ny vision for udviklingen af Billund Kommune. En vision, der viderefører
nogle af de pejlemærker om Børnenes Hovedstad, udvikling af erhverv og turisme og Campus Grindsted
som tidligere byråd har sat. Men samtidig indeholder Fremtidens Legeplads også et tydeligt fokus på, at
den måde vi i byrådet agerer på, og det stiller i høj grad krav til de investeringer, som Byrådet skal
gennemføre i de kommende år.
Fokus i forhold til den økonomiske politik
Hvis vi skal have mulighed for at udvikle, eksperimentere og investere i fremtiden og samtidig kunne
fastholde det bedst mulige serviceniveau for vores borgere i alle aldre, kræver det fokus på vores
økonomiske politik. Vi har i budget 2020 gennemført en række omprioriteringer på baggrund af en række
servicetjek, og som en del af budgetforliget er det besluttet, at vi også i 2020 skal gennemføre servicetjek
på udvalgte områder.
Omprioriteringer er nødvendige
Vi har gennemført omprioriteringer i forhold til budgettet, og det er aldrig rart at skulle sige farvel til dygtige
medarbejdere, som er en del af konsekvensen i forhold til budget 2020. Men det er vores opgave politisk
at se på og forhandle os frem til, hvordan vi mener de midler, der er til rådighed bedst muligt kan
anvendes til fordel for borgere i alle aldre. Det ansvar har vi taget og igen i budget 2020, er vi i en
situation, hvor vi kan hæve eller fastholde service på kerneområderne, hvilket ikke er en selvfølge rundt
om i landet.
Voksen, ældre og handicapområdet
På Ældreområdet har der været enighed om at indføre en demografimodel til at imødegå det stigende
udgiftspres. Modellen betyder, at der i budgetperioden over fire år tilføres 17 mio. kr. til området udover de
øvrige midler, der er tilført. Modellen vurderes hvert andet år.
Den såkaldte værdighedsmilliard, der er blevet tildelt kommunerne som et særskilt tilskud, er fra 2020
overgået til at blive en del af det almindelige udligningssystem. Billund Kommune modtager 5,2 mio. kr.,
og der er enighed om, at de penge forbliver på Voksenområdet.
Antallet af demente på plejecentrene er stigende. Det betyder der er brug for at styrke kompetencerne hos
medarbejderne, og til det er der afsat 3 mio. kr. over tre år, og så er der afsat 8,7 mio. kr. over
budgetperioden, så vi kan oprette flere praktikpladser på social- og sundhedsområdet generelt, og dermed
være med til at sikre fremtidens arbejdskraft.
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Børn- og Unge
I de seneste mange budgetter understreger vi, at det forpligter at være Børnenes Hovedstad, og der har i
hvert enkelt budget været afsat flere midler til Dagtilbud- og Skoleområdet. I budget 2020 er aftrykket især
rettet mod inklusion, og de børn og unge, der har brug for ekstra støtte.
Vi har afsat 2 mio. kr. årligt i tre år til at styrke det inkluderende arbejde i folkeskolerne. Samtidig har vi
afsat yderligere 2,65 mio. kr. årligt til specialundervisning for 4.-6. klasser på specialskolen Chrysalis,
samt 2 mio. kr. over budgetperioden som kan være med til at lave intensive forløb for unge med mental
mistrivsel.
Vores budget er vedtaget inden finansloven, og vi sikrede i budgettet, at der var midler til at øge
normeringerne i vuggestuer og børnehaver i Billund Kommune, uanset om det blev en del af finansloven
eller ej. Vi ønsker en model hvor vi beholder den høje andel af uddannet personale og en model, hvor den
andel forældrene skal betale, fastholdes på nuværende niveau.
Byliv, kultur- og fritid
Budgettet for 2020 fastholder kursen fra 2019 med fokus på byudviklingen, både i Billund og Grindsted og
med midler til områdefornyelse i øvrige byer.
På Kultur- og Fritidsområdet ledsages de ekstra midler til nyt museumsmagasin og investeringer i
museumscenter ved Karensminde og særudstilling med besættelsessamlingen, af 2 mio. kr. over
budgetperioden til at styrke den faglige ledelse af museet.
Det høje niveau for anlæg skal jævnes ud
Gennem flere år har Billund Kommune haft et af de højeste anlægsniveauer i landet, når man tager
kommunernes størrelse i betragtning. Selvom der fortsat er behov for mange investeringer, er det også
nødvendigt at få jævnet investeringerne ud over en længere årrække, hvis vi skal være i stand til at
overholde vores økonomiske målsætninger.
Men stadig mange markante anlægsprojekter
Niveauet for 2020 og overslagsårene er dog fortsat højt på anlægssiden med markante investeringer. På
Dagtilbudsområdet er der afsat 9 mio. kr. i 2020 og 4 mio. kr. i 2021 til etablering af 42 nye
vuggestuepladser i Billund for at imødegå den positive befolkningsudvikling i byen. Derudover fremrykkes
renovering af Sdr. Omme Børnehave til 2021 og 2022, samlet set er der afsat 8,5 mio. kr.
På Skoleområdet er der to store projekter i 2020 og de kommende år. Helhedsplanen med modernisering
og renovering af Vestre Skole til en samlet økonomisk ramme på 64,15 mio. kr. (heraf 17 mio. kr. fra
budget 2020) og beslutningen i dette års budgetforlig om at bygge en helt ny skole til 65 mio. kr. i
Hejnsvig.
Det er markante beløb, og kigger vi over de sidste seks år, vil vi med de nævnte projekter, have til-, omeller nybygget seks børnehaver, og fem skoler til moderne og indbydende institutioner for børnene og
medarbejdere.
På Ældreområdet er der også gang i Helhedsplan for renovering og modernisering af vores plejecentre. I
Budget 2020 er der 3 mio. kr. til ombygning på Billund Plejecenter, mens renoveringen i Hejnsvig
fortsætter med 3 mio. kr. på budgettet i 2020.
Der er også anlægskroner til Kultur- og Fritidsområdet. Til renovering af Billund Bad 10 mio. kr. over 4
år og til samling af museumsaktiviteter med 5 mio. kr. i 2021 og 5 mio. kr. i 2022. Og der er afsat
budgetpenge til det nye ungecenter i Grindsted med 4,7 mio. kr. i 2020 og 3 mio. kr. i 2021. Ungecentret
får også støtte fra Christiansborg.
Mobilitet, Trafiksikkerhed og Forurening
Politisk er der fortsat stor fokus på to store projekter med afgørende betydning for udviklingen i Billund
Kommune. Det gælder motorvejen fra Give til Haderslev, og det gælder etableringen af de nye
jernbanestationer og baneforbindelsen til Billund.
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Lokalt er det blevet muligt at øge vores investeringer i cykelstier i en samlet pulje til cykelstier og nye
fortove, som nu er på 8 mio. kr. årligt.
Derudover er der penge til trafiksikkerhed, konkret til at sikre rundkørslen ved Erhvervsgymnasiet i
Grindsted, mens der er holdt borgermøder for at få input til, hvor trafiksikkerheden i øvrigt kan forbedres.
Byrådet er enige om, at vi vil spille en aktiv politisk rolle i indsatsen for at for at få renset op efter Grindsted
Forureningen og der er afsat midler til kommunikation herom, blandt andet til kampagne til havevand,
ligesom vi i budget 19 har sat gang i en undersøgelse af mulighederne for oprensning af Engsøen.
Samlet set lever Budget 2020 og overslagsårene fuldt ud op til overskriften, om at vi kan udvikle Billund
Kommune som fremtidens legeplads og have styr på økonomien, men begge dele kræver fuldt fokus også
fremadrettet.

Ib Kristensen

Borgmester
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