PRESSEMEDDELELSE

Syv timers kommune-rundfart
Herning Byråd gjorde status på fagudvalgenes aktiviteter, visioner og
udfordringer i 2011 og 2012 på sin første budgetkonference.
Træfsikker økonomistyring, 1500 nye arbejdspladser inden udgangen af 2014,
nye pejlemærker for udviklingen i Herning Kommune, plejeboliger til ældre og
byggegrunde ved Holing Sø. Ja, det var blot et lille udpluk af de emner, visioner
og udfordringer som blev debatteret, da Herning Byråd var samlet til
budgetkonference mandag den 11. april.
Det var Byrådet, som havde ønsket en status fra de forskellige serviceområder.
Alle fagudvalg havde fået til opgave at besvare følgende spørgsmål:
Hvordan gik det i 2010? Hvad arbejder man med i 2011? Hvilke udfordringer
forventer man at møde i 2012? Og hvordan vil man håndtere disse udfordringer?
Vil knække kurven
Børne- og Familieudvalget fortalte bl.a. om arbejdet med at knække kurven på
specialundervisningsområdet, så flere børn med indlæringsvanskeligheder kan
blive sammen med kammeraterne i folkeskolen. Desuden blev Byrådet orienteret
om den store strukturanalyse på dagtilbudsområdet og hvordan arbejdet med
skolesammenlægningerne og nybygningen af Tjørring Skole og Snejbjerg Ny
Skole skrider frem.
Gældfri i 2013
Social- og Sundhedsudvalget samt Beskæftigelsesudvalget og
Forebyggelsesudvalget præsenterede den plan, som skal sikre, at målet om at
blive gældfri i forhold til kommunekassen i begyndelsen af 2013 nås. Desuden
gav udvalget en status på arbejdet med en plejeboligplan, indretningen af
Madservice Herning og hvordan udviklingen i førtidspensioner ser ud i Herning
Kommune.
Byggegrunde ved søbred
Teknik- og Miljøudvalget fremlagde sit oplæg til Holing Sø projektet, hvor man
arbejder med forskellige modeller for et attraktivt bolig-, natur- og
aktivitetsområde. Desuden var en udbygning af vejnettet, mere energivenlige
kommunale bygninger og flere cyklister på dagsordenen.
1500 nye arbejdspladser
Kultur- og Fritidsudvalget samt Byplanudvalget fremlagde deres analyse af
behovet for ungdomsboliger, ønsker om en boliggaranti til studerende og et
studenterhus. Den nye erhvervsstrategi og målet om 1500 nye arbejdspladser
inden udgangen af 2014 fik også et par ord med på vejen.
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E-handel og grønne indkøb
Økonomi- og Erhvervsudvalget gennemgik regnskabet for 2010 og overførsler til
2011. Desuden gav udvalget en status på arbejdet med kommunens nye
indkøbsstrategi, hvor øget anvendelse af E-handel, grønnere indkøb og et
reduceret sortiment kan give besparelser, effektiviseringer og innovation.
Bedre end forventet
Både på drifts- og anlægssiden brugte Herning Kommune færre midler i 2010
end forventet i det korrigerede budget. Resultatet af den skattefinansierede drift
blev 126.769 mio. kr. mod forventet 65.584 mio. kr. Plusset på de 61 mio. kr.
skyldes dels, at indtægterne steg med 4. mio. kr. Dels at driftsudgifterne blev 48
mio. kr. mindre end forventet. Og dels at kommunen fik en kursgevinst på 9
mio. kr. På anlægssiden brugte Herning Kommune 112 mio. kr. mindre end
forventet i det korrigerede budget. Og på jordforsyningsområdet brugte
kommunen 12 mio. kr. mere end forventet i det korrigerede budget for 2010.
En udbytterig dag
Syv timer var der sat af til fagudvalgenes præsentation af de mange aktiviteter,
visioner, udfordringer, regnskabet for 2010 og træfsikker økonomistyring i 2011
og frem. Tidsplanen blev holdt, så klokken 16.00 kunne borgmester Lars Krarup
(V) takke for en god og udbytterig dag.
Byrådets næste budgetkonference finder sted den 22. og 23. august 2011.
Førstebehandlingen af budget 2012 sker den 9. september og 2. behandling er
11. oktober.
Kontakt
Økonomichef Thomas Herskind, Herning Kommune, tlf. 96 28 22 30.
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