Rammesætningen:
Der findes et sted, hvor vi prioriterer bevidst og ansvarligt.
Det er overskriften på Lejre Kommunes budgetaftale 2016-2019, og jeg er glad og
stolt over i aften at stå med en følelse af, at vi rent faktisk lever op til netop dette…
at vi prioriterer bevidst og ansvarligt.
Jeg er samtidig også både glad for - og stolt over - at det igen er en samlet
kommunalbestyrelse, der står bag de bevidste og ansvarlige prioriteringer her i Lejre
Kommune.
Det holdt hårdt, og der har bestemt været tidspunkter, hvor jeg har tvivlet på, om
det ville lykkedes at få henholdsvis flertalspartiernes og Venstre samt Dansk
Folkepartis ender til at nå sammen.
Det lykkedes, og derfor vil jeg gerne meget tidligt i min tale sige tak til alle
Kommunalbestyrelsens partier og alle kommunalbestyrelsesmedlemmer. Tak til
gruppeformænd og medvirkende kommunalbestyrelsesmedlemmer for de gode
forhandlinger, og naturligvis ikke mindst tak fordi I alle har udvist vilje til at indgå en
samlet budgetaftale!
Det betyder meget for vores kommune – for vores sted, at kommunalbestyrelsen
står samlet om retning og indsatser.
De overordnede betragtninger:
For mig som borgmester har det været afgørende vigtigt, at dette års budgetaftale
bygger bro. Ikke kun bro på tværs af de politiske skel i Kommunalbestyrelsen, men i
ligeså høj grad mellem fortid og fremtid.
Vi har igennem en årrække lagt nogle spor for udviklingen af Vores Sted – og de spor
skal vi fortsat følge.
Budgetaftalen bygger derfor også direkte videre på tidligere indsatser og
prioriteringer, og den bygger – for mig at se – også direkte videre på sidste års brede
budgetaftale.
Budgetaftalen er udtryk for en ambition om langsigtet udvikling og konsolidering.
Den sætter nogle klare mål for, hvad vi vil med Lejre Kommune, og den understøtter
disse målsætninger med økonomiske ressourcer. Men den sikrer samtidig også en
fortsat konsolidering af kommunens økonomi, og med en forventet kasseopbygning
i størrelsesorden 60-70 mio. kr. over de næste fire år har vi efter min bedste
overbevisning formået at støbe et fundament, hvor vores udviklingsdagsorden er
solidt understøttet af en robust økonomi.

Vi har med budgetaftalen virkelig sat det lange lys på, men det er ikke med risiko for,
at vi mister fokus på det nære… på hverdagens udfordringer og behov – og på de
mange tiltag, vi allerede har sat i søen. Derfor har vi også adresseret, at der i 2016
skal være et skarpt fokus på at få allerede søsatte skibe sikkert i havn. Eksempelvis
søsatte vi sidste år et skib med effektiviserings- og besparelseskrav. Det er i 2015
kommet godt på vej, og i 2016 kommer det helt i havn.
Andre eksempler er organisationens arbejde med social kapital, hvor der er fokus på
kerneopgaven, samt ikke mindst vores fælles ambition om at nedbringe
sygefraværet blandt vores ansatte i Lejre Kommune. Det er også søsatte skibe, som
kræver fokus for at sikre den rette kurs i 2016 og frem.
Der er ingen tvivl om, at jeg grundlæggende er rigtig godt tilfreds med det, vi har her
i Lejre Kommune – og det vi bygger på. Med det, jeg indtil nu har omtalt, har jeg ikke
grund til andet.
Det giver mig dog anledning til også lige at hejse et vigtigt advarselsflag for
fremtiden.
Forudsætningen for, at alle vores drømme og ambitioner for Lejre Kommune kan
blive til virkelighed er, at vi samtidig formår fortsat at gennemføre omprioriteringer
– vel at mærke omprioriteringer, der kan imødekomme regeringens og dens
støttepartiers ønske om at uddele milde gaver… dybest set for vores penge.
Jeg gider rent ud sagt ikke at ødelægge mit eget – eller forhåbentligt jeres – gode
humør på denne vigtige aften med at harcelere mod regeringens
omprioriteringsbidrag. Jeg vil i stedet blot nøgternt konstatere, at vi over de næste
fire år har indarbejdet et af regeringen varslet omprioriteringskrav på godt 72 mio.
kr. – og det er immervæk også en slags penge!
Konkrete temaer fra budgetaftalen:
Ved 1. behandlingen af budgettet afholdt jeg mig fra at blive meget konkret i forhold
til de mange gode initiativer, som vi har planer om i de kommende fire år. I aften vil
jeg bruge anledningen til at knytte et par betragtninger på noget af det, som jeg
oplever som særlig vigtigt.
Vores samarbejde med erhvervslivet i Lejre Kommune fylder rigtig meget, og jeg
oplever virkelig, at vi har et 24/7-fokus på at forbedre betingelserne for at drive
virksomhed her. Det handler både om prioriteringer, hvortil der er knyttet egentlig
økonomi, men det handler i ligeså høj grad om, at vi og vores mange medarbejdere i
dagligdagen husker på, at vi er til for – i denne sammenhæng – virksomhederne.

Det spor arbejder erhvervs – og turismeudvalget målrettet med, så det er i trygge
hænder!
På de hårde økonomiske faktorer vil jeg ikke undlade at nævne, at vi fortsat
fastholder ikke at opkræve dækningsafgift hos vores virksomheder, samt at vi igen i
2016 sænker personbeskatningen – Begge forhold som er med til at understøtte det
lokale erhvervsliv. Jeg har noteret mig, at det så sent som i går er fremhævet i
Berlingske Business. Og det er jo en pæn avis.
Samtidig vil jeg også nævne de 7 mio. kr., som vi med aftalen her har afsat til at
forbedre mobil- og bredbåndsdækningen i vores kommune. Det er selvsagt ikke kun
til gavn for virksomhederne, men også for borgerne. Men når det er sagt, er det en
afgørende forudsætning for at kunne drive virksomhed, at man er ordentligt
forbundet til den omgivende verden.

Et andet område, som ligger mig meget på sinde, er vores flygtninge- og
integrationsindsatser. Egentligt ikke fordi det økonomisk fylder noget særligt i selve
budgetaftalen, men mere fordi det i hverdagen fylder rigtig meget.
Jeg ved, at vores medarbejdere hver eneste dag gør en kæmpe indsats i forhold til
vores nye borgere.
Det handler basalt set om at skabe de bedst mulige rammer for en god integration.
Med budgetaftalen ønsker vi at sætte et særligt fokus på at støtte op om børn og
unges integration og trivsel i dagtilbud og skoler, og vi har også en ambition om at
styrke sprogundervisningen for de voksne flygtninge – muligvis ved etablering af
vores eget sprogcenter. Samtidig ønsker vi at fastholde og udvikle samarbejdet med
de mange frivillige, som er optaget af at gøre en forskel for deres nye naboer. I er
helt uundværlige, og jeg vil gerne i aften takke for den støtte, hjælp og omsorg, som
I udviser for mennesker, der befinder sig i en svær situation!
Indsatsen på området, jeg har nævnt her, varetages særligt i udvalget for job- og
arbejdsmarkedet, der sikrer, at der sættes fokus på indsatsen, og at der skabes gode
resultater – men integrationsindsatsen rækker ud over job- og
arbejdsmarkedsudvalget og er relevant for de fleste udvalg.
Lejre Kommunes branding- og udviklingsstrategi – Vores Sted – rummer fortællinger
om fællesskaber mellem mennesker, om den natur og kulturarv, vi er omgivet af og
om alt det andet, som gør Vores Sted til noget unikt. Vores Sted er det strategiske
afsæt for vores budgetaftale, og Vores Sted skal være rammesættende for såvel
vores prioriteringer som for vores konkrete omsætninger fra ord til handling.

For mig at se er Vores Sted også direkte afspejlet i den måde, vi planlægger at
investere i fremtiden. Det kan jeg eksemplificere på følgende måde:
 Vi har afsat mere end 20 mio. kr. til at investere i byudviklingsinitiativer, og vi
har en ambition om, at disse midler fortsat skal ”yngle” i form af bidrag fra
eksterne aktører såsom fonde, statslige puljer osv.
 Vi har afsat knap 30 mio. kr. til en fortsat forbedring af trafiksikkerheden
De to indsatser er det særligt teknik og miljøudvalget, der har ansvar for – blandt
rigtigt meget andet af det der fremgår af budgetaftalen.


Og så har vi bestemt ikke glemt kultur og fritidsområdet. Der er afsat midler
på flere områder – ikke mindst er der afsat i omegnen af 50 mio. kr. til at
investere i vores idrætsfaciliteter
Kultur- og fritidsudvalget arbejder med at understøtte flere lokale initiativer og
skaber rigtig meget aktivitet og liv på en række områder for få midler – igen
muliggøres de mange aktiviteter og tilbud ikke mindst på grund af de mange
frivillige, der investerer fritid i netop dette område.


På ældreområdet, som jo vedrører rigtig mange af vores borgere, er der afsat flere
millioner kroner til at understøtte forskellige initiativer, der skal styrke livskvaliteten
for kommunens ældre. Det er et område, hvor borgerinddragelsen prioriteres højt –
også selvom der nogle gange efterlyses endnu tættere inddragelse. Udvalget for
social, sundhed og ældre står i spidsen for en både grundig og relevant dialog med
de relevante parter inden beslutningerne træffes i udvalget.
Dialogmøder, inddragelse og brugertilfredshed er også noget Børne- og
Ungdomsudvalget har i gangsat på flere niveauer, som vi arbejder videre med i de
kommende år.
Af budgetaftalen fremgår flere konkrete initiativer, der er forankret i udvalget for
børn og ungdom, og de tager også deres ansvar på sig, med hyppige dialogmøder
med de forskellige brugerbestyrelser. Der sker også mange ting på hele børne- og
ungdomsområdet, som gør, at en tæt dialog giver mening.
Afrunding:
Listen er lang og initiativerne er mange, men med disse indledende betragtninger
har jeg forsøgt at give mit perspektiv på, hvad det er for en fremtid, vi i Lejre
Kommune står overfor – en fremtid som tegner lyst og perspektivrig, og hvor vi med
fælles hjælp kan fastholde det unikke ved Vores Sted.

Samarbejdet i flertalsgruppen under budgetforhandlingerne – men også i alle andre
sammenhænge - vidner om både tillid og vilje til at finde enighed frem for
forskellighed. Det vil jeg gerne takke for.
Jeg vil også gerne takke mindretalsgruppen, Dansk Folkeparti og Venstre, hvis
forhandlere er gået løsningsorienterede og konstruktive til opgaven. Det er
glædeligt, når vi som partier har øje for hvilke politiske resultater, der er de bedste
for kommunen, fremfor partipolitiske ideologiske mærkesager, der kan betyde, at vi
i stedet for at finde sammen, finder forskelligheder.
Det har vi ikke gjort med dette budget – her har vi haft viljen til at sigte efter
enighed. Tak for det.
Tak for viljen til at arbejde sammen om at opnå politiske resultater til gavn for Lejre
Kommunes borgere – for Lejre Kommunes fremtid – for vores sted.
Inden jeg overlader ordet til de respektive gruppeformænd for
Kommunalbestyrelsens partier, vil jeg gerne sige tak til vores administration for på
meget kompetent vis og til tider med nødvendig tålmodighed at understøtte os i
arbejdet frem mod aftenens 2. behandling af budgettet. Direktionen og
økonomiforvaltningen har leveret et rigtigt godt stykke arbejde.
Og ikke mindst vil jeg gerne sige tak til de mange medarbejdere, som hver eneste
dag går på arbejde for at gøre en positiv forskel for borgerne i Lejre Kommune – det
gælder hjemmesygeplejersken, skolelæreren, vej- og parkmedarbejderen,
socialrådgiveren og alle jer andre. Det er jer, der i praksis får vores kommune til at
fungere, og jeg er oprigtigt taknemmelig for jeres indsats.
Tak for høringssvarene, der altid er væsentlige i sådanne beslutningsprocesser, og
som også er med til at kvalificere beslutningerne.
Med de ord vil jeg anbefale Kommunalbestyrelsen at godkende budget 2016-2019.
Dog har jeg et ændringsforslag, der indebærer, at vi tidsforskyder 8 mio. kr. fra 2016
til 2017 vedrørende anlægsprojektet ”Pulje – Bæredygtige børnetilbud”. Forslaget
stilles for, at Lejre Kommune kan bidrage til en samlet overholdelse af
økonomiaftalen for 2016, indgået mellem regeringen og KL. Samtidig betyder det, at
bundlinjen forbedres i 2016, mens der er plads til at rumme udgiften i 2017. Der er
herefter overskud i både 2016 og 2017.

Herefter giver jeg ordet til:
Venstre

SF
Socialdemokraterne
Dansk Folkeparti
Det Konservative Folkeparti
Liberal Alliance
Enhedslisten

