
Venstre - talepapir budgetforlig 2020 

Skanderborg Kommune er i den lykkelige situation, at rigtig mange borgere 

vælger at bosætte sig i kommunen – ja, væksten er på en gang glædelig, men 

samtidig udfordrende. Det er derfor særdeles afgørende, at budgetaftalen 

giver mulighed for at sætte massivt ind og igangsætte nødvendige byggerier 

af pasningstilbud, skoler og plejecentre – samt større idrætsbyggerier m.v.  

Det er med aftalen lykkedes at holde fast i en reel høring vedr. forslaget om 

ny dagtilbuds- og skolestruktur – herunder en bevarelse af skoletilbuddene i 

Hylke og Bjedstrup. Og det er med aftalen lykkedes at begrænse flertals-

gruppens bebudede skattestigning på 0,4% til 0,3% og med en aftale om, at 

skattestigningen ikke gennemføres fuldt ud, hvis usikkerheden om udlig-

ningen ikke rammer helt så hårdt som frygtet.  

 

Venstre har bl.a. lagt afgørende vægt på følgende områder: 

- at der tilbydes pasningsmulighed i nærområdet – alternativt i nabodistriktet. I dag 

må forældre fx køre fra Galten til Hørning for at få sit barn passet   

 

- at der foretages nødvendige tilbygninger til skoler og igangsættes bygning af nye 

skoler. I dag er flere skoler fyldt til bristepunktet, og flere skoler trænger til helt 

nødvendige renoveringer 

 

- at der opføres plejecenterbyggeri i bl.a. Galten til imødekommelse af nødvendigt 

behov blandt ældre borgere i Galten og Skovby og udvidelser på plejecenterområdet i 

Skanderborg by  

 

- at der gives mulighed for opførelse idrætsfaciliteter, bl.a. en stor udvidelse af 

Skanderborg Svømmehal: ”Vandvirke”, idrætsfaciliteter ved Fælleden og halbyggeri i 

Hørning. Der er ligeledes aftalt, at behovet for kultur- og idrætsfaciliteter i det 

kommende år skal afdækkes i hele kommunen, herunder også i Galten/Skovby, hvor 

fritidsbrugere aktuelt er udfordret 

 

- at den vedtagne rammebesparelse på 10 mio årligt på dagtilbuds- og skoleområdet 

ikke effektueres – altså besparelsen gennemføres ikke 

 

- at der udarbejdes en ny klimatilpasningsplan, så bl.a. borgere i Alken, der i vinter 

stod i vand til anklerne, fremadrettet afhjælpes. Der er i øvrigt afsat 1,1 mio til 

arkæologi og klimasikring i Alken Enge og Illerup Ådal   

 

- at der sættes turbo på udfordringerne med fravær i skolerne, hvor nogle børn ikke 

kommer i skole i flere måneder med deraf følgende kæmpe problemer for barnet selv 

og for familier, som er ved at gå i opløsning 

 

- at indsatsen for ordblinde prioriteres via målrettet indsats 

 

- at landsbyerne prioriteres via forskellige tiltage, og vi støtter op om den vedtagne 

proces med at udarbejde politik for udvikling i landsbyerne/landdistrikterne 

 

Yderligere oplysninger:  

Jens Szabo, 30 53  89 13  

 


