
Et nyt budget 
med fokus på 
mennesker 
 
Kære nabo og borger 

Gennem de sidste uger har byrådet arbejdet med at lægge budget for 
det kommende år. En opgave, som vender tilbage til os hvert år. Det 
kender du selv fra dit private budget eller din virksomheds. 

I år har det været ekstra svært. Selvom Hedensted Kommune er én af 
landets mest veldrevne kommuner, har vi fra regeringen fået færre 
penge til at løse opgaver over de kommende år. 

Derfor har opgaven været at finde godt 30 millioner kroner ekstra, som 
vi har fået mindre at gøre godt med, end vi har haft de tidligere år. 

Det skyldes en speciel løsning mellem landets kommuner. Kommunal 
udligning. Et gammelt princip, hvor de mere velstående kommuner 
hjælper dem, som har færre indtægter og større udgifter. 

I Hedensted har vi kæmpet for at få en større del af disse midler. Den 
nye reform er ikke gået vores vej – derfor skal vi fremover vænne os 
til, at vi får 30 millioner kroner mindre at arbejde med til kultur, skoler, 
ældre, omsorg og udvikling. 

Derfor har vi brugt lang tid på at lægge de bedste planer og det mest 
rigtige budget. Vi kunne have drømt om mange tiltag, men må erken-
de, at vi dette år (og de næste) må gøre tingene mere nøgternt og være 
ekstra opmærksomme på optimering og på at få det bedste ud af de 
penge, vi har. 

Vi står med en række store opgaver. Flere ældre, færre børn i vores 
skoler – og en opgave med at udvikle kommunen med nye tiltag og  
nye boligområder. 

Det nye budget er en ansvarlig spareøvelse – men også på en lang 
række områder en investering i nye og spændende tiltag. Dem kan du 
læse mere om i denne folder. 

Selvom vi skal tænke os om, spare og optimere, skal vi huske at  
glæde os over alle de ting, vi er lykkedes med. Vi kigger ind i en god 
kommune, som udvikler sig på en lang række områder. 

Nogle vil fortælle dig, at vi er ved at sætte økonomen over styr. Tro mig 
– det er vi ikke. Vores lille kommune gør det godt på alle parametre. 
Vores hold er stærkt, vores økonomistyring er effektiv, og vi bruger 
al vores energi på at styre sikkert frem ift. økonomi, investeringer og 
udvikling. 

Jeg håber, du vil læse med på en række af de mange planer,  
muligheder og initiativer. 

Kasper Glyngø 
Borgmester 

Fra spareøvelse 
til udvikling

Information om kommunens 
nye 2021 budget

VI TROR PÅ 
DET LOKALE 
Styrken ved Hedensted  
Kommune er de mange små by- 
og lokalsamfund. Det er her, at 
fællesskabet udvikler sig, og men-
nesker bor og lever. Det tror vi 
på, og alt, hvad vi arbejder med, 
understøtter dette. Hvis nogen 
siger, at vi vil lukke og slukke for 
den lokale skole og samle alt et 
sted, så behøver det ikke at være 
rigtigt – det er bare politik. Vi bor 
alle lokalt og tror på, at dette er 
vores fremtid. Så du ved, hvor du 
har os ift. dette.

HVEM STÅR 
BAG DETTE ÅRS 
BUDGET? 
Byrådet afholder hvert år en  
række møder for at planlægge 
næste års budget. Nogle år står 
alle partier bag budgettet, og 
nogle år kan vi ikke nå til enighed. 
I år står Dansk Folkeparti, SF, 
Kristendemokraterne og Social-
demokratiet bag budget. Forligs-
gruppen har valgt at tage ansvar 
for budgettet – også selvom der 
er meget, vi kunne have ønsket 
os bedre.  

Følg med – og stil 
spørgsmål til os 
Har du lyst til at følge med i de mange ting, der sker omkring 
politik, så kan du besøge os på: 

www.sochedensted.dk
 
Her har vi samlet en masse indlæg, synspunkter og samtaler 
på vores blog. Du kan finde gruppen fra Socialdemokratiet i 
byrådet og skrive til hver af os. 

15797 Socialdemokratiet folder - budget 2021.indd   115797 Socialdemokratiet folder - budget 2021.indd   1 12.10.2020   14.2312.10.2020   14.23



Fra tal til hverdag 
og opgaver  
 
Hedensted Kommune har lavet en særlig fordeling 
af indsatser, opgaver og budgetter. Vi kalder det for 
kerneopgaver – alle de services og ydelser, som vi som 
kommune og samfund skal løse sammen. Her kan du  
læse om hver af dem, og hvordan dette års budget har  
fokus på de mange opgaver. 

 
 

  SOCIAL OG OMSORG 

Indenfor området fra ældre til sundhed og handicappede får vi i årene 
frem flere opgaver, da flere af os bliver ældre og får sværere ved at 
bevare vores sundhed. Vi skal bruge flere penge til dette område, så 
vi kan passe på hinanden, forebygge og tage os af dem, som har et 
handicap. 

•  Hele ældreområdet tilføres ekstra 3,7 millioner kroner for at under-
støtte opgaverne i takt med, at vi får flere ældre 

•  Der tilføres ekstra en million kroner til seniorområdet for at kunne 
tilbyde ekstra pladser til demente på kommunens plejehjem 

•  Der arbejdes konstruktivt med at se mulighederne for et fripleje-
hjem i kommunen 

•  Området indenfor voksenhandicap tilføres yderligere 10 millioner 
kroner, så dette område styrkes  

Området optager 28% af vores budget. 

  TEKNIK 

I Hedensted Kommune mangler vi ofte midler til omfattende anlægs- 
arbejde. Pga. Covid19 har alle kommuner i år fået mulighed for at låne 
til anlæg. En særlig model for dette år – for at holde alle hjul i samfun-
det i gang. Mange kommuner har valgt dette. I Hedensted Kommune 
låner vi 90 millioner kroner til investering i fremtiden. Det er der rum til, 
da vi ikke har gjort dette i mange år. Det giver os mulighed for at igang-
sætte opgaver, som trænger og fordeler vores anlægsmidler bedre over 
de kommende år. Her er nogle af de opgaver, vi sætter fokus på: 

•  Bedre trafikløsning på Overholmsvej i Hedensted 

•  Fremskyndelse af ny omfartsvej rundt om Hedensted 

•  8 millioner kroner til øget trafiksikkerhed 

•  9 millioner kroner til udbygning af Skolen i Midten, Hornsyld 

•  Midler til legepladspulje, så vi kan øge sikkerheden på kommunens 
legepladser 

•  Midler til legeplads på Myretuen i Tørring 

•  Penge til håndtering af indeklima-problemer på Løsning Skole 

•  Bedre handicap-adgang til vores strande 

•  Støtte til Æsken – nyt multihus i Raarup 

•  Støtte til spejderhytte i Rask Mølle 

Området optager 2% af vores budget. Udover drift og vedligehold af veje og 
bygninger bruger vi hvert år en del midler på anlæg. 

  BESKÆFTIGELSE 

Når en af vores naboer mister sit job eller har brug for hjælp ift. dag- 
penge eller opbakning, er det ofte en kommunal opgave. Her har kom-
munen været særligt god til at få flest mulige videre i arbejdslivet. Men 
lige nu er der en særlig opgave, da flere måske mister deres job pga. 
Covid19 og andre forandringer i vores samfund over de kommende år. 

•  Der afsættes flere penge til at styrke indsatsen for at få folk i job

•  Vi styrker ungdomsuddannelserne for unge med særlige behov,  
hvor området får tilført yderligere 2,8 millioner kroner

•  Budgettet er hævet for at tage højde for, at flere får ret til  
tidlig pension

 Området optager 26% af vores budget. 

  LÆRING 

Dette område omfatter alle vores institutioner fra SFO, børnehaver til 
skoler, børnetandpleje og børnehandicap, frem til vores børn fylder 18 
år. Vi har lige lavet en helt ny strategi for dette område, som, vi tror, 
vil lægge byggestenene for et stærkt og godt område for læring. Men 
her er vi også udfordret. Vi har væsentlig færre børn end for blot få år 
siden. Når vi har færre børn, følger der også færre penge med. Derfor 
står vi med et læringsområde, som skal optimeres. Det er der en god 
plan for, men det tager tid og kræver, at vi arbejder sammen om løsnin-
ger. Vi vil gerne bevare de lokale skoler, men det kræver, at vi tænker 
os om og tænker nyt.  

•  Skoleområdet tilføres i 2021 ekstra 10 millioner kroner. Pengene 
skal bruges til at gennemføre den nye skoleanalyse og politik 

•  Vi vil over de næste fire år arbejde med at udnytte skolernes mange 
bygninger og optimere og styrke specialundervisningsområdet 

•  Vi vil arbejde med at indtænke en ny aftale for lærernes arbejdstid 
som en del af den nye plan for skoleområdet 

•  Der afsættes 3,7 millioner kroner til indsatsen overfor udsatte familier 

•  Der prioriteres 900.000 kroner til fastholdelse af et nyt projekt for at 
opspore mistrivsel hos børn under seks år 

•  Der afsættes en million kroner til at udvide ordningen med anonym 
psykolog- og psykoterapeuthjælp til unge mellem 13-25 år 

Området optager 30% af vores budget. 

  FRITID OG FÆLLESSKAB 

Her er rækken af opgaver omkring vores lokale fællesskaber forankret. 
Fra vores idrætshaller, kulturinstitutioner, biblioteker og en række af de 
opgaver, der handler om kultur og foreningsliv.  

•  Flere penge til naturstier, vedligeholdelse og pleje af grønne anlæg 

•  Penge til etablering og årligt projektarbejde af en grøn strategi for 
kommunen 

•  Midler til en ny Naturpulje i 2021 på 500.000 kroner  

Området optager 3% af vores budget. 

UDVIKLING AF KOMMUNEN 
Udover konkrete anlægsopgaver vil vi også arbejde for at styrke  
kommunens tiltrækningskraft: 

•  Så flere børnefamilier og nye borgere flytter til kommunen 
•  Så vi tiltrækker flere virksomheder 

Her er værktøjerne: Byudvikling fra Hedensted midtby til Tørring,  
Lindved og udvikling af byggegrunde langs Herning-motorvejen. 

Til allersidst har vi afsat flere penge til de lokale byer fra tre millioner ekstra 
til nedrivningspuljen og en million til ekstra udvikling i lokalsamfundene.
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