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Ringsted Kommune er i gang med at forberede budgettet for 2017. Processen
kører modsat tidligere år i to spor, da Byrådet sideløbende med den normale
proces også udarbejder en strategi for, hvordan Ringsted Kommune kan håndtere
eventuelle konsekvenser af Folketingets omprioriteringsbidrag. Borgerne i
Ringsted kan igen i år give deres input til kommunens budget for 2017. Og som
noget nyt vil der den 25. maj være en politikerchat på kommunens facebookside,
hvor borgerne kan stille spørgsmål til politikerne.
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Spor 1: Den normale budgetproces
Byrådet ønsker igen i år at skabe et lokalt råderum for at prioritere anderledes i
kommunalbudgettet for 2017. Det skaber Byrådet på samme måde som tidligere
ved, at de politiske fagudvalg udarbejder en række forslag til, hvordan Ringsted
Kommune kan reducere udgifterne på de enkelte områder. Samtidig udarbejder
udvalgene også forslag til, hvordan kommunen kan løfte serviceniveauet på en
række andre områder.
Borgmester Henrik Hvidesten siger til processen:
”Hvis vi ønsker serviceforbedringer ét sted, er vi typisk nødt til selv at finde
tilsvarende effektiviseringer et andet sted. Derfor kigger fagudvalgene, akkurat
som sidste år, nu de enkelte områder igennem, så vi kan få klarlagt, hvilke
muligheder vi har for budgettet næste år.”
Fagudvalgenes forslag bliver behandlet på Økonomiudvalgets møde mandag den
2. maj. Derefter sendes de i offentlig høring frem til 8. juni.
Spor 2: Håndtering af omprioriteringsbidraget
At processen for budget 2017 ser anderledes ud end tidligere år, skyldes primært
det såkaldte omprioriteringsbidrag, som Folketinget indførte fra budgetår 2016.
Omprioriteringsbidraget betyder, at kommunernes serviceudgifter som
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udgangspunkt skal reduceres med én procent årligt fra 2017 til og med 2019. For
Ringsted Kommune betyder det, at kommunen skal finde besparelser i omegnen
af 14, 5 mio. kr. allerede i 2017.
Derfor har Byrådet besluttet, at der sideløbende med den almindelige
budgetproces skal laves en strategi, for, hvordan Ringsted Kommune kan tilpasse
sit aktivitetsniveau til Folketingets omprioriteringsbidrag.
”Som Byråd synes vi, det er nødvendigt at agere på usikkerhederne, så vi er
forberedte, hvis det værste skulle ske, og kommunen tvinges til at gennemføre
væsentlige besparelser. På den måde er vi sikre på at finde de mest lempelige
prioriteringsforslag”, siger borgmester Henrik Hvidesten.
Der er fortsat usikkerhed om, hvordan Folketingets omprioriteringsbidrag vil blive
realiseret. Det bliver først afgjort, når økonomiaftalen mellem Regeringen og
Kommunernes Landsforening falder på plads sidst i juni måned.
Strategien for de eventuelle besparelser bliver behandlet i Økonomiudvalget
mandag den 2. maj og i Byrådet den 9. maj. Derefter sendes de kortlagte
muligheder vedrørende omprioriteringsbidraget i offentlig høring.
Den endelige beslutning træffer Byrådet, når budgettet for 2017 vedtages i
oktober 2016.
Borgermøder og politikerchat
Ringsted Kommune afholder et offentligt borgermøde om Budget 2017 lørdag
den 28. maj fra kl. 10.00 til 13.00 i Ringsted Kongrescenter.
Som noget nyt afholder Byrådet ligeledes en politikerchat på kommunens
facebookside, hvor borgere i Ringsted kan stille spørgsmål om budget 2017
direkte til politikerne. Chatten finder sted den 25. maj fra kl 19.00 til 21.00.
På et senere tidspunkt vil der komme yderligere information om
høringsprocessen og de to borgerarrangementer på Ringsted Kommunes
hjemmeside www.ringsted.dk.
Til redaktionerne
For yderligere information, kontakt venligst:
Borgmester Henrik Hvidesten, tlf. 57 62 60 10
Økonomidirektør Andreas Jegstrup, mobil: 27 64 02 80
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