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Der er grund til at 'økonomi-flage' på Rådhuset.

Kommunens økonomi er bedre end frygtet:
Men hvor meget?
Sammenlignet med april er der sket en markant forbedring

Claus Sonne 

"Det kommer til at fosse ind med penge i den kommunale kasse i de kommende år, og al snak
om, at vi er den fattigste kommune i landet, den må endegyldigt være slut nu."

Sådan lyder det fra Anders Rosenstand Laugesen, byrådsmedlem, formand for Socialudvalget
og en af Venstres to borgmesterkandidater til kommunalvalget i 2021.

Der er flere årsager til Laugesens optimisme. En af disse er en såkaldt midtvejsregulering fra
Staten, hvilket kaster 74 mio. kr. efter Skanderborg Kommune. Pengene skal blandt andet
dække de øgede udgifter, kommunen har haft på grund af coronapandemien.

En anden årsag er, at Skanderborg Kommune i 2021 fra Staten i tilskud og udligning vil modtage
683 mio. kr. I 2020 hedder det beløb 511 mio. kr. De to årsager kombineret betyder, at
kommunens såkaldte tekniske budget lige nu viser, at økonomien i kommunen anno 2020 er ret
meget bedre end frygtet tidligere på året.

"Der vil altså komme masser af penge i kassen," konstaterer Anders Rosenstand Laugesen, der
peger på, at det med de nævnte tal i mente ikke er nødvendigt at spare på skoleområdet, en
øvelse der er i fuld gang.

"Desværre er der partier i byrådet, der bruger vores dårlige økonomi til at spare på
skoleområdet, men selv om det er meget opportunt, er det blot en dårlig undskyldning," lyder
det.

Borgmester Frands Fischer (S) er helt enig i, at den kommunale økonomi ser bedre ud end
frygtet.

"Det ser meget bedre ud end i april, da vi snakkede udligning. En af årsagerne er, at
bloktilskuddet udregnes efter landsgennemsnittet, og her overkompenseres vi, fordi vi kun har
en lille gruppe arbejdsløse, hvorfor vores skattegrundlag ikke falder så meget som mange andre
stedet i landet," siger Frands Fischer, der dog løfter en advarende pegefinger.

"Det tekniske budget er ikke lig med det endelige budget. Vi har ganske enkelt ikke alle tallene
endnu, så vi er stadig i proces hvad det angår. Men som sagt: Vores økonomi ser bedre ud end
frygtet," fastslår borgmesteren og understreger, at det ikke er nogen hemmelighed, at det går
bedre end frygtet.

"Den normale procedure for Byrådet er, at vores økonomichef på et budgetseminar præsenterer
tallene og fortæller om dem. Derefter melder vi ud. Men i år har vi så åbenbart taget hul på det
hele noget tidligere," konstaterer Frands Fischer.
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Bjedstrup-forældre til DF og Venstre: Red vores skole
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Nu rammer trend også haven: All inclusive
for haveredskaber
Nutidens forbrugere går meget mere op i, at hverdagen skal være
nem og bekvemmelig og mindre op i, hvorvidt de ejer deres bil og
indbo. En ny ordning med finansiering af robotplæneklippere for et
fast månedligt beløb, skal bane vejen for endnu mere convenience i
haven.
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Afbudsrejser - En fordel, fire gode råd og to
ulemper
Er du på udkig efter en billig rejse, så kan en afbudsrejse være
løsningen. Her får du 1 fordel, 2 ulemper og 4 gode råd om
afbudsrejser.
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FORSIDEN NETOP NU

Mærk suset i verdens metropoler
Der er ikke noget tidspunkt på året, der er bedre til storbyferie end
andre. Det viser udvalget af storbyrejser hos Bravo Tours. Det
handler mere om, hvornår du selv har brug for et afbræk i
hverdagen og den mentale vitaminindsprøjtning, en international
storby kan give dig.
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Se flere

MERE INTERESSANT INDHOLD

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver dag
UGE-BLADET SKANDERBORG

REDAKTIONEN ANBEFALER

Julemanden og
hans nye hund i
sommertiden
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Møllelaug: Anders
og Kirstine skal ud
af glemslen

Natteravnene i Ry
genkender ikke
beskrivelsen af de
unge

'Heste-skilsmisse' i
Hylke blev
personlig
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Only 3% of people can do this!
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73-årig mand
pryglede 26-årig
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Historisk stort salg i juni
MOTOR Der er næsten tale om
historiske tal, når vi ser på salget af
brugte biler i juni måned. Her blev
det solgt hele 54.000 brugte biler. Til
sammenligning var tallet på 43.000
biler i juni 2019....

Høj Suzuki med Toyota-rødder
Bil Paletten af modeller vokser hos
Suzuki, der til...

Ny høj Citroën bliver lanceret som
elbil
stram stil Endelig er der udsigt til en
afløser for den...

MEST LÆSTE

Ny skolestruktur klar: Politikerne vil lukke
skoler i Hylke og Bjedstrup

Indbrud i autoophug: Flere hundrede bildele
stjålet

Corona: Kronprins Frederik aflyser besøg i
Aarhus og Skanderborg

Skarp kritik: Skanderborg Kommune svigter en
hel landsby

Jeg synes, vi har taget størst muligt hensyn...

Laugesen går enegang i V: Er imod
skolelukninger

Indbrud i virksomhed i Stilling

Boost dit salg med dataindsamling
Få konkret markeds- og kundeindsigt med
Cuneo’s interaktive datarapporter. Læs mere her
og få et tilbud
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Når hospice er for langt væk

Ja tak til ekstra supermarked i Ry
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Du synes godt om dette
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9463 Synes godt om

Synes godt om Læs mere
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Ny skolestruktur klar: Politikerne vil lukke skoler i
Hylke og Bjedstrup

Indbrud i autoophug: Flere hundrede bildele stjålet

Corona: Kronprins Frederik aflyser besøg i Aarhus
og Skanderborg

Skarp kritik: Skanderborg Kommune svigter en hel
landsby

Jeg synes, vi har taget størst muligt hensyn...

Laugesen går enegang i V: Er imod skolelukninger

Indbrud i virksomhed i Stilling

Debat: Landmænd: Drop tanker om at lukke
Bjedstrup Skole

112

Bilist ville undvige dyr: Smadrede direkte ind i
vejtræ

Indbrud i virksomhed i Stilling

Indbrud i autoophug: Flere hundrede bildele stjålet

Glemte at stå af toget: Knuste rude i vrede

Lastbil smadrer direkte ind i skiltevogn på
motorvejen

Uheld: Lastbil smadrer ind i jernbanebom

Autocamper og personbil drøner sammen på
motorvejen

Spritbilist hamrede ind i flere træer og blev kørt på
skadestuen

POLITIKEN SENESTE NYT

Byret tredobler straf til coronasvindler

Kvinde blev ramt af skud under gåtur i Randers

Leder af DPU: Her er syv grunde til, at de unge
fortjener 12 års undervisningspligt

Bilsammenstød ved Berlin tilskrives terror

Tøjsortering kan hjælpe klimaet, men teknologien
mangler

Ronald Koeman er på plads som træner i
Barcelona

Netflix har leveret et hav af gode og vigtige
dokumentarer. Indtil nu

Danske soldater holder sig ude af konflikt i Mali:
»Hvis der havde været en FN-mission i Danmark,
og der opstod en borgerkrig, ville man heller ikke
se FN gå ind og blande sig i konflikten«

EKSTRA BLADET SENESTE NYT

29-årig mand er som den første dømt for at svindle
med hjælpepakker

Drabsoffers søn: - Alt blev sort

Dansk ekspert: Unge risikerer alvorlige senfølger

Officielt: Tager over i FC Barcelona

Coronavirus: 90 elever og 20 lærere sendt hjem

Sort uheld: Har uhelbredelig kræft

Vilde Parken-planer

Mangel på udstyr og hænder udfordrer testplan

JYLLANDS POSTEN SENESTE NYT

Kvinde blev ramt af skud under gåtur i Randers

Tuntyv fik straksbøde

Mand snuppede skuffe fra kasseapparat og løb

Politiet fandt hash i salgsposer

44-årig ville ulovligt til Danmark

37-årig sigtes for umotiveret vold

Dansker efter kup i et af verdens fattigste lande:
»Vi føler os ikke utrygge, men det er klart, man er
opmærksom«

AGF henter profil hos konkurrent: »Han kommer til
at få mange fans her i Aarhus«
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Bangladesh: Folk vil
begynde at dø – men
ikke af coronavirus

Er du bidt af dinoer?
Oplev 15 af urtidens
gigantiske kæmper

DF: Vi vil ikke være med
til skolelukninger

Få tomme madkasser
hjem! Inspiration til
lækre madpakker

Ny bog viser vejen til de
danske
bestyrelseslokaler
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