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Kernevelfærdsområder som børn og voksne med særlige behov tilføres 18,5
millioner kroner. Der afsættes flere penge til sundhedshus, sportscentret,
renovering af folkeskolerne og faglokaler. Og en ny organisering med
områdeledelse skal til beslutning til februar 2017 efter bred involvering af
forældre, ansatte og ledere. Det er nogle af hovedelementerne i den budgetaftale
for 2017-2020, som 19 ud af byrådets 21 medlemmer indgik søndag den 25.
september 2016. Forligspartierne er Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,
SF, Radikale Venstre og løsgænger Kisser Franciska Lehnert.
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Borgmester Henrik Hvidesten udtrykker stor tilfredshed med budgetaftalen, fordi
den giver Ringsted Kommune et solidt grundlag med styr på kommunens
kassebeholdning og overskud til spændende anlægsprojekter og investeringer i
kernevelfærd.
”Det er et sikkert driftsbudget, hvor vi ikke åbner for sluserne, men derimod har
en sikker hånd på rattet, så kommunens økonomi kan udvikle sig positivt i de
kommende år. Det er jeg meget tilfreds med, at vi har kunnet få en bred aftale
om på tværs af partierne”, siger borgmester Henrik Hvidesten.
Sårbare børn, unge og familier prioriteres
Et centralt område i det nye budgetforlig er sårbare børn, unge og familier, der
har brug for en ekstraordinær indsats. Her har forligspartierne prioriteret 18,5
millioner kroner om året. Det er både gjort fordi forligspartierne kan se, at der
generelt er stigende udgifter på områderne, men også for helt konkret at kunne
handle rettidigt over for børn, unge og familier som er i sårbare situationer. Med
tilførsel af yderligere midler, er det forligspartiernes ambition, at der i højere grad
kan reageres hurtigt inden udfordringerne bliver for store, og at der dermed
sikres bedre muligheder for at bryde den sociale arv.
Proces om ny ledelsesstruktur på skoler og dagtilbud
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Et af de centrale emner i budgetforhandlingerne for 2017 har været
områdeledelse i forhold til dagtilbud og skoler. Med budgetaftalen beslutter
forligspartierne, at der arbejdes videre med forslag til en ny organisering og
ledelsesstruktur på dagtilbuds- og skoleområdet. Forslaget til den nye struktur vil
medføre, at der ansættes såkaldte områdeledere i stedet for en centerchef.
Forslaget til organiseringens form skal nu udvikles i tæt dialog med
medarbejdere, forældre og ledere i de kommende måneder, og der skal tages
endeligt stilling til forslaget med udgangen af februar 2017.
Målet for forligspartierne med en ny organisering er at udvikle bedre rammer for
udvikling af børn og unges trivsel og læring, således at de kan blive så dygtige,
som de kan. Derudover skal en ny organisering understøtte bevarelse af
institutioner og skoler i landområder i en tid med faldende børne- og elevtal. Det
er en forudsætning, at den nye organisering skaber et økonomisk råderum, der
kan bruges på de opstillede fokusområder. Derudover er ønsket for
forligspartierne, at der via administrative gevinster eventuelt kan frigive
økonomiske ressourcer til kommunens samlede budget.
Flere anlægspenge til folkeskoler, sportscenter og sundhedshus
I budgettet for 2017-2020 har forligspartierne også fundet penge til nye
anlægsinvesteringer i Ringsted. Det drejer sig om en ny fodboldbane ved Ringsted
Gymnasium, yderligere 15 millioner kroner til vedligeholdelse af kommunens
folkeskoler, 6 millioner kroner til ombygning af faglokaler til det nye fag
håndværk og design, og så afsætter forligspartierne yderligere 5 millioner kroner
til et nyt sundhedshus samt ekstra 5 millioner kroner til udviklingen af Ringsted
Sportscenter.
Nogle af de punkter, der indgår i budgetaftalen for 2017-2020, er i øvrigt loft over
lærernes undervisningstimetal, én indgang til kommunen for socialt udsatte
borgere (herunder veteraner) og nedsættelse af takster, søskenderabat og
fripladser på Musikskolen.
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Partiernes udtalelser om budgetaftale 2017-2020
Klaus Hansen, Venstre
”Vi betragter budgetforliget som meget afbalanceret og afdæmpet. Glædeligvis
er vi alle fortsat enige om den fortsatte afvikling af særskatten på erhvervslivet,
dækningsafgiften. Desuden er det lykkedes os at friholde både børn, unge og
ældre for besparelser. Det er endda lykkedes os at finde penge til et loft over
lærernes maksimale undervisningstid. Og i Venstre er vi samtidig særligt glade
for, at vi har formået at opprioritere både renholdelse og generel vedligeholde af
kommunens arealer og ejendomme.”
Per Flor, Socialdemokratiet
”Det er vigtigt for os, at vi ikke har truffet en endelig beslutning om
områdeledelsen endnu, men at vi får det undersøgt nærmere. Vi har også slået
hårdt på, at pengene skulle besvares på ældreområdet, og det er sket. Og så er vi
også glade for de fem millioner kroner ekstra både til sundhedscentret og
sportscentret.”
Per Nørhave, Dansk Folkeparti
”Der er mange gode tiltag på flere områder. Vi holder status quo på
ældreområdet og har fundet penge til at sætte huslejen ned for Ældresagen på
Hyldegården. Vi har også sat et loft på lærernes arbejdstid og fået sat taksterne
ned på musik- og kulturskolen, ligesom der nu er søskenderabat og fripladser her.
Og endeligt fremhæver vi, at der er flere penge til renholdelse af gader og veje.”
Britta Nielsen, Socialistisk Folkeparti
”Vi får gratis psykologhjælp for de 15-25 årige i kommunen, og det er et vigtigt
tiltag for SF. Vi investerer også i at tiltrække flere lærere og skabe arbejdsglæde
med det loft over undervisningstiden, som vi har aftalt. Og så er vi glade for den
pulje, som vi afsætter til børn i udsatte familier. Med dette budgetforlig sætter vi
også for alvor gang i helhedsplanen for søerne og Ringsted Ådal. Og så har vi sat
en klar ramme for, at sundhedshuset skal i gang i 2017.”
Torben Lollike, Radikale Venstre
”For Radikale Venstre har det betydet meget at få vores forslag om at styrke
hjerneskadeindsatsen igennem. Vi er også glade for, at prisen på musik- og
kulturskolen nu sættes ned. Det var også vigtigt for os at finde penge til at
fortsætte IKA Ringsted. Og endeligt får vi kommunens penge ud at arbejde ved at
sætte 10 millioner kroner mere af til sundhedscentret og sportscentret. Det har
været væsentligt for os, at vi ikke har flere penge i kassen end højest nødvendigt.”
Kisser Franciska Lehnert, løsgænger
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”Det har været vigtigt for mig, at vi fortsat har en klar økonomisk linje hvor bl.a.
sænkelse af dækningsafgiften fortsætter. Vi får én indgang for veteraner og
psykisk sårbare borgere. Og så har det været vigtigt for mig, at vi får sat
processen i gang med en ny struktur på skoleområdet, så vi kan styrke kvaliteten
og sikre varierede tilbud over hele kommunen.”

Til redaktionerne: For yderligere information, kontakt venligst
Borgmester i Ringsted Kommune, Henrik Hvidesten, 24 48 06 21
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