
Venstres rettidige omhu 

 

Ved de årlige budgetforhandlinger i efteråret fastlægger politikerne kommunens serviceniveau med 

anvisning af penge til at opfylde det. Politikerne fortæller samtidigt borgerne og institutionerne, hvad de 

kan forvente sig fra kommunen. I løbet af det følgende år tjekkes det ved budgetopfølgninger, om der er 

sammenhæng imellem det, der er sat i udsigt og midlerne dertil. 

Ved den seneste budgetopfølgning 22. maj, viste det sig, at der her i år ville blive 12,7 mio. i overskud på 

dagpasningskontoen, fordi der er færre børn, der skal passes. Altså et for stort beløb til det serviceniveau, 

som vi fastlagde ved budgetlægningen sidste år.  

I april måned blev socialudvalget gjort opmærksom på, at det ikke på hjemmehjælpsområdet var muligt at 

leve op til det serviceniveau, som borgerne var blevet sat i udsigt. Kørslen på vejene åd for meget af den 

tid, som borgerne var visiteret til sammen med deres hjælpere (ATA tid). Altså et akut problem men også 

en udfordring, når næste års budget skal lægges. 

Som frikommune har vi fået mulighed for med det samme at forlænge sygedagpenge udbetalinger til 

borgere, der ikke er færdigbehandlet for deres sygdom. I en notits fra beskæftigelsesudvalget oplyses det, 

at det vil forøge udgifterne i forhold til det lagte budget. At det også vil blive en udfordring, når der skal 

lægges budget for det kommende år, afgør den lov, der kommer på området i 2014. 

Venstres gruppe foreslog på det seneste byrådsmøde, at vi reserverede de 12,7 mio. som brandslukning på 

de to omtalte områder. Vi blev fra vores kolleger på den anden side belært om, at sådan plejede man ikke 

at være proaktiv, og at punkterne under alle omstændigheder først skulle udvalgsbehandles, så i 

økonomiudvalget og herefter i byrådet – og sådan kan tiden jo gå. Der blev sandelig også nævnt, at der var 

mange andre områder, der manglede penge, og på den måde er der så varmet op til årets 

budgetforhandlinger.  

Tilbage står, at vi i Venstres gruppe vurderede, at det var rettidig omhu at sikre, at den visiterede tid, som 

var sat i udsigt til borgerne, kunne opfyldes, og når vi selv som frikommune har søgt om forlængelse af 

sygedagpengeudbetalinger at sikre, at der er økonomi til det.  
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