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Udfordringen for Skanderborg er, at folk lige nu forventer et velfærdsløft, men ifølge borgmester Frands
Fischer bliver det ikke muligt at indfri i det kommende år. Pressefoto

Skanderborg må kigge langt efter
velfærdsløft
Selvom aftalen mellem regeringen og KL indeholdt et velfærdsløft på 2,2 mia.
kroner, så kommer der ikke ekstra smør på brødet i det kommunale budget i
Skanderborg. Tværtimod

Grethe Bo Madsen 

Går du rundt og glæder dig til et ordentligt løft af velfærden i Skanderborg Kommune, så har du
glædet dig for tidligt.

Selvom den for nyligt indgåede økonomiaftale mellem KL og regeringen indebar en
saltvandsindsprøjtning på 2,2 mia. kr. til mere velfærd, så går velfærdsbølgen udenom
Skanderborg. Skanderborgs del af lagkagen er nemlig ikke stor nok i forhold til de udfordringer,
kommunen står overfor.

SYNES DU OM ARTIKLEN? KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

Babyboom i Skanderborg

"Det, der nok vil overraske mange, er, Skanderborg ganske enkelt ikke er ligesom gennemsnittet
af andre kommuner. Vi står med nogle helt unikke udfordringer," konstaterer borgmester Frands
Fischer (S).

"Vi er for fjerde år i træk den kommune i landet, der har den største nettotilflytning af småbørn.
Vi har en kæmpestor tilflytning af småbørnsfamilier. Samtidig har kvinderne i Skanderborg
landets højeste fertilitet på 2,4 barn per kvinde," forklarer han.

"Det sætter vores budget under et voldsomt pres, fordi vi er nødt til at skabe de nødvendige
pladser i børnehaver og vuggestuer, så de børn kan blive passet. Men det stopper jo ikke der. Vi
skal også finde plads i skoler og flere pladser på plejehjem. For vi har jo befolkningstilvækst hele
vejen rundt."

LÆS OGSÅ

Budget 2020: Nu starter tovtrækkeriet om pengene

Skanderborg Kommune står overfor udfordringer, som ingen andre kommuner oplever mage til. Ikke alene har
kommunen landets største nettotilflytning af småbørn de seneste fire år i træk. Fertiliteten i Skanderborg ligger også
helt i top med 2,4 barn per kvinde. Pressefoto

Danmarksmester i vækst

Samtidig er det ifølge borgmesteren ressourcestærke og økonomisk robuste familier, der bor i
kommunen.

"Det betyder, at vi bliver ramt ret kraftigt af udligningsordningen. Lidt forsimplet kan man sige, at
hver gang en borger i Skanderborg Kommune betaler 100 kr. i skat, så ender der kun 40 kr. i
kommunekassen, mens de 60 kr. går til udligning og dermed velfærd i andre kommuner."

Og det kan mærkes, når man som Skanderborg vækster med godt 900 borgere om året.

Danmarks Statistik kom i juli med en vurdering af den langsigtede befolkningsudvikling i
Danmark. Ifølge den opgørelse vil Skanderborg opleve en vækst på 24 procent fra i dag og frem
til 2045, hvor der vil være 83.000 borgere i kommunen.

"Det er en vækst, der placerer Skanderborg på en suveræn førsteplads over andre
vækstkommuner som København og Aarhus," konstaterer Frands Fischer.

LÆS OGSÅ

Debat: Ser fremtiden for vores handicappede lysere ud i 2020?

Nødvendigt at spare

Senere i denne uge deltager han sammen med resten af byrådet i budgetseminaret, der går
forud for de egentlige budgetforhandlinger.

"Vi har fået tallene fra KL, og på den baggrund ser det ikke godt ud. Det, man kan sige, er, at
den model, vi lige nu har for udligning og tildeling af bloktilskud er bagudskuende, og det
rammer Skanderborg rigtig hårdt med de vækstrater, vi oplever lige nu," understreger
borgmesteren.

"Mange sidder nok med en forventning om, at vi også i Skanderborg vil få et velfærdsløft. Derfor
er jeg rigtig ked af, at vi i stedet skal finde steder, hvor vi kan effektivisere og spare."

Præcis hvor stor udfordringen bliver, er det endnu for tidligt at udtale sig om, oplyser Frands
Fischer.

"Jeg tænker, det bliver det samme som de seneste år, hvor vi har skullet ud og finde 20-30 nio.
kr. Det kan jeg først sige mere præcis efter budgetseminariet, hvor vi har anlægsinvesteringerne
på dagsordenen. De nødvendige anlægsinvesteringer i vuggestue- og børnehavepladser, skole
og plejeboliger kommer i bund og grund til at sætte rammerne for driften."

LÆS OGSÅ

Debat: Bevar indsatsen for ensomme ældre

LÆS OGSÅ

Kommunen gennemgår finanserne: Får vi fuld valuta for pengene?
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Genbrug dit haveaffald og slip for turen til
genbrugspladsen
Uanset om du har brug for flis til at bekæmpe dit ukrudt, vil trylle
dine afklippede efterårsgrene om til nydeligt pynteflis eller mangler
god og nærende kompost til dine bede, så kan det være godt for
både miljøet og din pengepung at investere i en kompostkværn.

ANNONCE

Derfor skal du besøge Kreta
Kreta troner år efter år på danskernes liste over yndlingsrejsemål.
Men hvorfor er vi så vilde med ferieklassikeren? Og hvad gør Kreta
til en must see-destination for de fleste?

ANNONCE

FORSIDEN NETOP NU

Så billigt er det at flyve ud i verden
Mens priserne stiger i det meste af samfundet, så falder priserne på
flybilletter, og det koster efterhånden ikke så meget at rejse ud i
verden. Vil du til Dubai, Bangkok, Sydney, Beijing eller måske til
Rom eller Berlin – så kan flybilletterne være billigere, end du tror.

ANNONCE

Se flere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver dag
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Tuk Tuk Hørning
åbner: Danske
ganer får det hot

Nu flyttes
Bøgescenerne på
Smukfest

Øv: Skanderborg
rykker ud af Top-10

Vælg med hjertet
og sæt en stopper
for frygtet sygdom

Fantastisk kampgejst til stort petanque-
stævne

Skanderborg må kigge langt efter
velfærdsløft

HI Skanderborg var tredjebedst af ti Skanderborg Golf Klub fandt sine
mestre i strålende vejr

Velkommen til 36 nye foreninger i
Skanderborg kommune

Unge kræver handling nu: Gør noget ved
klimaet, så følger vi skemaet
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Mor afliver rygter
efter alvorlig
arbejdsulykke: -
Min søn er altså
ikke død

Bilist anholdt i
livsfarlig brandert:
Kunne hverken
puste eller stå
oprejst

Blev forsøgt myrdet
af tre mænd:
Indsamling skal
hjælpe 26-årig
kvinde videre i livet

Hvem er denne
mand - og hans tre
kvinder?

Klimaseje-unger: Siff og Ene er klar til
at slås for en grøn klode

Bronzemedalje til Mikkel ved Wold Cup-
stævne

Skanderborg-skuffelsen over nederlag
mod Voel

Jonathan jonglerede sig til plads i live
shows

40 år med affald: Renosyd fejrer sig selv Fodboldlinjen er til en ny sæson

Tyveri på Pressalit i nat: Metalskrot
læsset på lastbil

Blegind Borgerforening fyldte 50

Genbrug dit haveaffald og
slip for turen til
genbrugspladsen

Derfor skal du besøge
Kreta

Så billigt er det at flyve ud
i verden

Strømlinet crossover på vej til
Danmark
voksende marked Markedet for de
høje biler vokser...

Pas på med rækkevidden i brugte
elbiler
brugt Hvis du drømmer om at rulle
lydløst gennem byen på...

Merecedes C-klasse i spidsen for
firmabilerne
salgsliste Der er masser af stjerner
og VW-logoer i...

MEST LÆSTE

Uheld på Østjyske Motorvej: Lastbil sprunget
læk - to personer kørt på skadestuen

Krydsede fingre: Minigolf, vandpark og
forsamlingshus håber på støttekroner

Unge kræver handling nu: Gør noget ved
klimaet, så følger vi skemaet

Nyt indbrud i virksomhed - det andet indenfor
seks dage

Tyv knuste bilrude og stjal for mange tusinde
kroner

Jonathan jonglerede sig til plads i live shows

Tyveri på Pressalit i nat: Metalskrot læsset på
lastbil

SENESTE NYT

Fantastisk kampgejst til stort petanque-stævne

Skanderborg må kigge langt efter velfærdsløft

HI Skanderborg var tredjebedst af ti

Skanderborg Golf Klub fandt sine mestre i
strålende vejr
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Debat: Nu bør der være penge til børne- og
ungeområdet

Debat: Kan man blæse og have mel i munden?

Debat: "Det er forkert, at ville tjene penge på
omsorg"
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Debat: Vi skal på banen med vores ønsker på
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Vær den første af vennerne, der synes godt om
dette
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forsamlingshus håber på støttekroner
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Tyveri på Pressalit i nat: Metalskrot læsset på
lastbil

Tæt tåge - kør forsigtigt

Nyt indbrud i virksomhed - det andet indenfor seks
dage

Uheld på Østjyske Motorvej: Lastbil sprunget læk -
to personer kørt på skadestuen

Tyv knuste bilrude og stjal for mange tusinde
kroner

Indbrud på Bjedstrup Skole

Mystisk indbrud i Skanderborg: Ingen tegn på
indbrud

Ny puma-observation: Puma-lignende dyr stak ud
fra buskads og kiggede på løber

POLITIKEN SENESTE NYT

Sundhedssystemet svigter: Tiden er inde til at rette
op på årtiers manglende fokus på voksne med
cerebral parese

Verdenskendt forsker: »Vi risikerer, det hele går op
i klimahat og -briller«

Politikens nye pris: Her er de nominerede til
Hørups Debatpris

Massevis af skeletter og millioner af kroner: Uden
Cityringen ville København stadig være grundlagt i
1167

Nu er de vigtige poster fordelt: Jakob Ellemann-
Jensen tager selv magtfuld plads i Venstres gruppe

Bendtner er med fra start, når FCK møder Hillerød
i pokalen

Professor: »Jeg er helt paf. Det er en syngende
lussing til Johnson«

Jim Lyngvild står for skud: Ghita Nørby viser sin
foragt for almindelige normer

EKSTRA BLADET SENESTE NYT

Thunberg-tale: - Væmmelig følelsesporno

Dansk stjernefotograf raser: Udsat for
smædekampagne

Fireårig pige ramte niårig dreng i hovedet med kniv

Dansk VM-triumf i regn-vanvid: Fænomenalt guld-
hattrick

Storklub i opløsning: Nu skrider formanden

Ellemann sikrer sig endnu en toppost

Professor om ulovlig suspendering: Syngende
lussing til Johnson

Volkswagen-bosser anklages for
markedsmanipulation

JYLLANDS POSTEN SENESTE NYT

Vildt hattrick af ungt talent og VM-guld til Danmark

De unge trak læsset i historisk valg til EU-
Parlamentet

Posterne er på plads: Her er Venstres nye
gruppeledelse

Tiltalt i terrorsag købte små jetfly med syrienkrigers
kreditkort

Bendtner får første startplads i pokalkamp mod
Hillerød

Pompdelux åbner pop op-butik i Aarhus

Længdespringer langer ud efter atletik-VM i Qatar

Professor om ulovlig suspendering: Syngende
lussing til Johnson
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