BUDGET FOR SØNDERBORG KOMMUNE 2020

Økonomisk ansvarlighed med fokus på
velfærd og plads til nytænkning
I budgetforliget for 2020 har et samlet
Byråd ønsket at:
• Fortsætte den økonomisk
ansvarlige kurs med klare
politiske prioriteringer og fokus på
en solid likviditet
• Sikre et stærkt grundlag for fortsat
udvikling i hele kommunen
• Justere udvalgte områder af
driften, så der også i fremtiden er
råd til kernevelfærd
Partierne bag budgetforliget 2020 er:
Socialdemokraterne, Slesvigsk Parti,
Fælleslisten, Venstre, Dansk Folkeparti

Uddrag fra budgetaftalen
• 3 mio. kr. om året til øgede indsatser for udsatte
børn og familier
• 3 mio kr. til bedre personaledækning i små
daginstitutioner
• 4 mio. kr. til skolerenoveringer
• 1,2 mio. kr. til udvidelse af klippekortordningen i
hjemmeplejen
• Demografipuljen på ældreområdet tilføres 3,8
mio. kr. så serviceniveauet fastholdes
• 2 mio. kr. i 2020 og 10 mio. kr. i 2021 til renovering og indretning af beskyttet beskæftigelse på
Møllestedgård (Kær Vestermark)
• 8 mio. kr. til udviklingstiltag på Nordals i sammenhæng med Nordals Ferieresort samt etablering af Udviklingsforum Nordals
• 0,3 mio. kr. til videreførelse af projektet ”Haver
til maver”
• Besparelser for 2 mio. kr. på de grønne områder
rulles tilbage
• 6,5 mio. kr. i 2020 og 2021 i tilskud til den private institution Sydalshallen

Fokusområder i budgettet
Et enigt Byråd har med budgettet for 2020 fokuseret på at fastholde den økonomisk ansvarlige kurs i Budgethandleplanen.
Prioriteringerne skaber luft i budgettet, så der også fremadrettet kan investeres i tiltag, der kan udvikle hele Sønderborg Kommune.
Der investeres blandet andet i udvikling af Augustenborg i form af en Masterplan vedrørende genskabelsen af Hertugbyen Augustenborg. Der sættes allerede i 2020 midler
af til at renovere Den Gamle Skole i Augustenborg.
Der vil fortsat være en indsats for at styrke bæredygtigheden. Blandt andet gennem
udvikling af Center for Verdensmål på Kær Vestermark og gennem energirenovering
af kommunale bygninger.
Samtidig skal nye analyser afklare mulighederne for udgiftsreduktioner i de kommende år, så der også fremover er plads i budgettet til at prioritere og investere i udvikling.
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I 2020 er der som udgangspunkt ikke
plads til nye anlæg, men aftaleparterne er enige om at anvende de lånemuligheder, der er givet til kommunerne til øgede investeringer.

Nye anlægstiltag i 2020
Børn og
uddannelse
0,5 mio. kr.

I 2020 forventes en afvikling af Sønderborg Havneselskab. Afviklingen
ventes at frigøre ca. 20 mio. kr.

Økonomi
5 mio. kr.

Partierne bag budgetaftalen er enige
om, at en del af disse midler geninvesteres til prioriteringer på Nord- og
Sydals.
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Budgetaftalen betyder, at faldet
i kassebeholdningen vil blive
mindsket.
Der vil dog stadigvæk være behov for at reducere udgifterne i
de kommende år.
Budgethandleplanen medfører, at der fra 2021 skal ske en
yderligere reduktion af driftsudgifterne med 30 mio. kr.

Kultur, idræt,
Handel og Turisme
4,6 mio. kr.

Fra 2020 reduceres kommunens anlægsudgifter
løbende for at sikre en ansvarlig økonomisk kurs.

Anlægsudgifter
Netto, 1.000 kr.
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Der vil dog stadig blive
plads til en række anlægsprojekter som fx:
• Renovering af skole
• Trafiksikring ved FördeSchule
• Udvikling af Nordals

Likviditetsudviklingen
Netto, 1.000 kr.
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Budgettet for 2020 offentliggøres d. 31. okt. på sonderborgkommune.dk/budget

