Budget for Sønderborg Kommune 2019

Fælles ansvar for balance og udvikling
Med budgetforliget for 2019
ønsker et samlet byråd at:
Fortsætte den økonomiske
ansvarlighed ved at balancere
udgifterne med indtægterne
Reducere i udgifterne, så der
også fremadrettet er råd til
velfærd
Prioritere større
udviklingsprojekter som
Sønderborg Lufthavn og
Nordals Ferieresort

Partierne bag
budgetforliget 2018 er:
Socialdemokraterne,
Slesvigsk Parti
Fælleslisten
Venstre
Dansk Folkeparti

Budgettets fokusområder
I de kommende år vil øgede udgifter på blandt andet social- og seniorområdet
udfordre Sønderborg Kommunes økonomi. Det har derfor været nødvendigt at bruge
færre midler på anlæg end tidligere år, og reducere i udgifterne samt fortsætte
effektiviseringssporet, så der også fremadrettet er råd til velfærd.
For at give Byrådet det bedst mulige grundlag for at prioritere, igangsættes en række
analyser af blandt andet mulighederne for at samle dagtilbud i byer med flere
daginstitutioner, af den kollektive trafik samt en screening af muligheden for
konkurrenceudsættelse af kommunale opgaver.
På trods af dette fastholder et enigt byråd, at der også i de kommende år skal være
plads til udviklingsprojekter, der kan skabe vækst og omsætning i hele kommunen.
Derfor sættes der blandt andet midler af til udvikling af Nordals Ferieresort og
Sønderborg Lufthavn.

Budget for Sønderborg Kommune 2019

Indenfor socialområdet
afsættes 8 mio. kr. om året
som følge af stigende udgifter.
Stigningen skyldes især, at
antallet af ældre i kommunen
stiger.

PRIORITERINGER AF DRIFTSUDGIFTER

Derudover viser undersøgelser
af borgernes sundhed, at et
øget fokus på forebyggende
indsatser er nødvendigt. Derfor
afsættes 0,95 mio. kr. til
yderligere forebyggelse på
sundhedsområdet.

Sundhedsområdet - fastholdelse af indsatser
Socialområdet
Øvrige

Fra 2019 skal Sønderborg
Kommunes driftsudgifter
reduceres med 30 mio. kr.
samt med 60 mio. kr. om året
i overslagsårene.

ANLÆGSUDGIFTER
(NETTO, 1.000 kr.)
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Reduktionen skal primært ske
gennem driftseffektiviseringer
samt et lavere anlægsniveau.
En række større udviklingsprojekter vil dog stadig blive
prioriteret.
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Med budgetaftalen vil faldet i
kassebeholdningen blive
mindsket med 285 mio. kr. i
2019 og overslagsårene.
Kassetrækket vil i 2019 være
cirka 40 mio. kr. I løbet af
overslagsårene vil det stige til
83 mio. kr.
Fokus vil stadig være på en
stram og balanceret
økonomistyring.
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LIKVIDITETSUDVIKLINGEN 2017-2022
(ultimokassebeholdningen, 1.000 kr.)
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Likviditetsudviklingen, Budgetbalance 4 (udgangspunktet)
Likviditetsudviklingen med Budgetaftalen

