3. april 2019
Kære Nyhedsbrevmodtager.
Byrådsmødet i går havde 20 punkter på dagsordenen, heraf 2 lukkede.
Den fulde dagsorden med referat finder du her:
https://politik.herning.dk/byraad-udvalg-raad-og-naevn/byraadet/byraadets-dagsordner-ogreferater/agenda?agenda=02-04-2019/Dagsorden(ID1878)/dagsorden.xml

Og her lidt ord fra mig på nogle af punkterne.

Pkt. 91: Et nyt parti i byrådet.
Vi behandlede dette punkt, som det første. Det er sådan, at repræsentation af et nyt parti,
skal godkendes af Byrådet. De 3 løsgængere Lone Nielsen, Anne Marie Christensen og
Ernst B. Knudsen har for nylig stiftet Borgerlisten, som de anmodede om fremover at
måtte repræsentere, og det blev godkendt af et enigt byråd.

Pkt. 73 Kommunens årsregnskab.
Her godkender Byrådet formelt årsregnskab 2018, inden det overgives til revisionen. Vi
har en målsætning om, at Herning kommune skal have en sund og robust økonomi, og det
viser årsregnskabet, at vi har.
Vi har også en solid opsparing i kassebeholdningen, dog er en stor del heraf bundet.
Der har været forskellige udsagn ude i medier om vores kassebeholdning, herunder at den
er ”for stor”, og kan man ikke bare tage noget af den, når der er brug for at spare nogle
steder?
Derfor kan det ikke læses i sagen, hvad kassebeholdningen består af, og hvilke midler, der
er bundet til faste formål:
12% er afsat til renovation.
7% er afsat til selvforsikring, hvor vi altså er vores eget forsikringsselskab.
17% er afsat Udviklingsfonden, hvor 136 mio. skal bruges til køb af sygehusgrunden i
2020.
19% er overførte anlægsbevillinger. Det er byggeprojekter, som er politisk vedtaget, men

endnu ikke udført.
Endelig er 45% disponibel likviditet, altså ”fri”. Ultimo 2018 var der her 358 mio.kr. Den
disponible likviditet skal jo være der, bla. til store uforudseete udgifter i enhver
husholdning. Er 358 mio. kr. så meget i kommunens husholdningsregnskab? Nej, hele
budgettet er på godt 5 mia. kr. I forhold til det udgør den ”frie” disponible likviditet kun 7%,
altså rettidig omhu i en kommune af Hernings størrelse.

Pkt. 74. 60 mio. kr. gæld blev eftergivet til Handicap-psykiatri og Børneområdet.
Både voksen handicap-området og det tilsvarende specialiserede børneområde har, som
du nok har bemærket, været meget økonomisk presset. I begge udvalg har vi arbejdet
hårdt og målrettet med sparerunder og handleplaner, svære og nødvendige beslutninger,
der skal bringe balance i økonomien fremadrettet. Derfor var det en rigtig glædelig og god
beslutning, at vi i samarbejde med de øvrige forligspartier, har truffet beslutning om at
eftergive den gamle gæld på 40 mio. kr. til Børne-familie-udvalget og 20 mio. kr. til
handicap-psykiatri. Alternativet havde været, at vi skulle finde besparelser i de 2 udvalg.
Nu går vi ind i 2019 med et regnskab i balance, og kan komme videre med at udvikle
området. Det er så godt!
Forligspartierne havde i efteråret aftalt, at der skulle ses på muligheder for afvikling af
denne gæld, når vi kendte årsregnskabet.
De 60 mio. kr. er fundet således:
33 mio. kr. fra den årlige buffer til uforudseete udgifter, som ikke er blevet brugt i 2018.
18 mio. kr. er sparet i økonomiudvalget på administration og forskellige projekter
9 mio. kr. er sparet på den kommunale medfinansiering, som er det beløb, der afsættes til
kommunens betaling for indlæggelser på sygehuse. Og det er i sig selv godt, for det
betyder, at vi har haft færre indlæggelse. Hvilket jo bla. kan skyldes, at vi har investeret i
vores hjemmesygepleje og akutteam, det medvirker til god og tryg behandling af borgerne
og derved også forebygger indlæggelser.

- 33 mio er fra den årlige ”buffer til uforudset udgifter” som i år ikke har været i anvendelse.
- 18 mio kr har vi sparet i økonomiudvalget (på administration og projekter)
- 9 mio kr er en rest fra det beløb vi årligt afsætter til kommunal medfinansiering af
sygehusene. I sig selv en rigtig god sag, da det betyder at vi har haft for 9 mio færre
indlæggelser.
pkt. 88 Forældrebetalingstakster for skolefritidsordning stiger.
Denne beslutning har jeg skrevet om tidligere. I aftes vedtog vi så endelig takstbladet med
stigning fra 1. august 2019. Dermed kommer vi på niveau med forældrebetalingen i vores
nabokommuner. Beslutningen medførte en større debat i aftes, hvor Borgerlisten
fremførte, at vi derved bliver blandt de dyreste i landet. Det er helt enkelt usandt. Vi bliver i
midten af landets 98 kommuner, og som nævnt på niveau med vores nabokommuner.
Det blev også fremført fra Borgerlisten, at udsatte familier ikke får råd til børnepasning.
Fakta er, at søskenderabat, nedsat takst og friplads for lave indkomster fortsætter helt som
hidtil. Vigtigt er det også at vide, at indtægten, ca 11 mio. kr. fra forældrebetalingen bliver
på Børne-familie-udvalgets budget.

Det var alt fra mig for denne gang.
De bedste hilsner
Anne Marie Søe Nørgaard
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