Til medlemmerne af Vildbjerg Venstre
Der er i aftes indgået et budgetforlig med henblik på Budget 2012 med opbakning fra alle Byrådets
31 medlemmer.
Det er meget vigtig for Herning Kommunes fortsatte vækst, at alle Byrådets partier er med. Det
giver arbejdsro.
Jeg kan ikke rose vores borgmester nok, for hans fantastiske evne til at få alle med.
Jeg vil ikke belemre jer med alt for mange tal. Selv for os, der er godt inde i sagerne, kan det være
svært at holde rede på dem alle.
Men der er lavet en forligstekst, hvoraf jeg har plukket de afsnit, som jeg mener, er mest
interessant for vores område.
Budgetforlig budget 2012
Nye initiativer på børne- og ungeområdet
Parterne er enige om, at det økonomiske råderum der opstår fra 2013 ved den nye
dagtilbudsstruktur, skal bruges til bedre kvalitet i tilbuddene på børne- og ungeområdet.
Det indebærer, at der afsættes 1,7 mio. kr. til etablering af flere vuggestuepladser i Aulum, Sunds,
Vildbjerg, Hodsager, Feldborg, Sdr. Felding og Ilskov.
Der afsættes 1,5 mio. kr. til forebyggende arbejde på børneområdet, som er et højt prioriteret
emne for parterne bag budgetforliget.
Flere undervisningstimer
Der pågår pt. analyse af lærernes arbejdstid, jf. forårets budgetkonference.
Forligskredsen er enig om, at det ugentlige timetal skal hæves.
Der afsættes 0,8 mio. kr. årligt (helårsvirkning) til formålet fra skoleåret 2012/2013. I det omfang,
der via arbejdstidsaftalen kan opnås yderligere forbedringer, er forligskredsen indstillet på at
modsvare dette med yderligere midler.
Haller
I lyset af meget høj benyttelsesgrad og følgende meget pressede haltider i Lind Hallen og et
byområde i god vækst prioriteres udvidelsen af Lind Hallen med en ekstra hal jf. forslag fra Lind
Hallens bestyrelse.
Projektet gives en anlægsstilskud på 10 mio. kr. Den resterende anlægsudgift på skønnet 4,1 mio.
kr. skal tilvejebringes af Lind Hallen/lokalområdet som også sket i f.eks. Kibæk, hvilket er en
forudsætning for betingelse for bevillingen.
Af den øgede driftsomkostning på skønnet kr. 355.000 gives kr. 155.000 årligt, de resterende kr.
200.000 forudsættes dækket af Lind Hallens øgede egne indtægter.
Der indarbejdes i 2015 et beløb på 10 mio. kr. til udvidelse af halkapaciteten. Den konkrete
udmøntning afgøres senest i næste års budgetforlig. Projekt Aulum Fritidscenter, hvor det
nuværende projektforslag skal justeres, udvidelse af halkapacitet ved Vildbjerg Sports og
Kulturcenter, som følge af centrets særlige funktion samt Holing indgår alle i vurderingen
Selvbetjente biblioteker
På baggrund af de gode erfaringer og den store brugertilfredshed med det nye
selvbetjeningskoncept, som blev indført som forsøg på Biblioteket i Sunds 1. januar 2011,
udarbejder KFU til forligskredsen primo 2012 forslag til at gennemføre en lignende ordning på
bibliotekerne i Hammerum, Vildbjerg og Aulum.
Senest 1. januar 2013 skal dette resultere i en nettodriftsbesparelse på 0,5 mio. kr. årligt.
Samtidig skal der indarbejdes max. 0,45 mio. kr. pr. bibliotek i en engangsanlægsinvestering.
Hermed kan åbningstiden udvides betydeligt i de nævnte biblioteker og borgerne får endnu bedre
muligheder for at benytte bibliotekernes faciliteter. Det undersøges i samtidig om der indenfor de
aftalte økonomiske rammer kan ske andre tiltag på biblioteksområdet med tilsvarende sigte.
Med venlig hilsen
Kent Falkenvig

