Klar til vækst
Mange borgeres hverdag er fortsat påvirket af den økonomiske krise, men Silkeborg Kommune gør klar til vækst, når økonomien
vender. Trods effektiviseringer og et økonomisk stramt budget har
Silkeborg Byråd sikret, at der også i 2013 er plads til innovation og
udvikling, der kan skabe vækst og arbejdspladser i kommunen.

For andet år i træk står et enigt byråd bag budgettet. Og for tredje år
i træk er det et budget, hvor indtægter og udgifter balancerer.
Her kan du læse om nogle af de store områder, som påvirker vores
hverdag, og som indgår i kommunens budget på ca. 5 mia. kr. i 2013.

Økonomi. De mål, byrådet satte sig i 2010, er nu inden
for rækkevidde. Der afdrages 50 mio. kr. på gælden,
kassebeholdningenopbygges med 50 mio. kr. og
anlægsniveauet kommer op på 250 mio. kr. i løbet af
budgetperioden 2013-16. I lighed med mange andre
steder i Danmark stiger antallet af ældre, og børnetallet falder. Disse forventede ændringer er indarbejdet i
budgettet for 2013.
Motorvejen. I 2012 åbnede første etape af
SilkeborgMotorvejen, som skaber endnu hurtigere
og stærkere forbindelser til omverdenen til glæde for
både virksomheder og borgere. Motorvejen medfører
ændringer i trafikken og en række nye vejprojekter, der
skal gøre den kommende motorvej til en naturlig del af
vejnettet i kommunen. I 2013-2016 er der afsat ca. 260
mio. kr. til vejområdet og der investeres i disse år mere
end 220 mio. kr. til vejprojekter relateret til motorvejen.

Skoler. Flere unge skal kunne gennemføre en
ungdomsuddannelse, og derfor har byrådet prioriteret,
at 8.-9. klasserne fra næste skoleår får to ekstra timer
om ugen. Samtidig bliver udviklingsaktiviteterne
omkring læring og trivsel på institutions- og
skoleområdet styrket. Det samme gælder inklusion
af elever med særlige behov i skolerne for at sikre
en skole, hvor ingen skubbes ud af fællesskabet, og
hvor alle elever kan deltage, selv om de bidrager på
forskellig vis.
Ældre og handicappede. Silkeborg Kommune får flere
ældre. Byrådet har derfor fra 2014-16 afsat mere end
200 mio. kr. til byggeri af plejecentre. Der skal bygges
nye ældreboliger på stadiongrunden i Silkeborg og nye
boliger og aktivitetscenter til borgere med handicap på
Frydenlund.

Det nære sundhedsvæsen. Byrådet styrker den
forebyggende og sundhedsfremmende indsats over for
borgerne. Ved at gøre de ældre i stand til selv at mestre
mere af eget liv, får de ældre større livskvalitet, større
funktionsevne og større sundhed. Byrådet har også sat
midler af til at styrke den specialiserede sygepleje og
indsatsen over for hjerneskadede.

Bosætning og kultur. Et uventet lavt fødselstal får
behovet for pasning af de 0-2-årige til at falde. Byrådets
bekymring om den faldende befolkningstilvækst
betyder flere midler til initiativer, der kan profilere
Silkeborg Kommune. Målet er at styrke væksten i
befolkningstallet og antallet af arbejdspladser, desuden
styrkes Museum Jorns muligheder for at profilere og
udvikle museet, så det kan bidrage yderligere til at
understøtte ønsket om Jorn som en særlig markør for
kommunen.

Indtægter
Lån og renter

Erhverv og arbejdspladser. Arbejdet med
kommunens aktive erhvervspolitik videreføres, og
der arbejdes målrettet med at skabe en endnu bedre
erhvervsservice over for kommunens virksomheder.
Kommunen arbejder desuden med en række nye
initiativer for at få især langtidsledige tilbage på
arbejdsmarkedet.
Klima. Silkeborg Kommune investerer markant i
energibesparelser i de kommende år. Hele 112 mio.
kr. over tre år, hvoraf 30 mio. kr. investeres i solceller
til kommunale bygninger. Besparelserne på energien
vil finansiere både renter og afdrag på lånene til
investeringerne. Samtidig vil investeringerne medvirke
til at skabe vækst og arbejdspladser i Silkeborg
Kommune.

Natur. Naturen er et af Silkeborg Kommunes største
aktiver. En række nationale initiativer for naturbeskyttelse og vandmiljøet omfatter også naturen i Silkeborg
Kommune. Derfor har byrådet afsat flere midler til
området i 2013.

Driftsudgifter
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Administration, tværgående initiativer og
konsolidering af kassen
Fritid og kultur

Øvrige
Byudvikling m.v.

Kontanthjælp, førtidspension m.v.

Teknik og miljø

Bloktilskud m.v. fra staten

Trafiksikkerhed. Byrådet har prioriteret, at
trafiksikkerheden skal øges, så færre kommer til skade.
Investeringerne i trafiksikkerhed vil medføre færre
menneskelige omkostninger og en markant besparelse
for samfundet på især sundhedsudgifterne. En vigtig
del af kommunens trafiksikkerhedsplan er at få kortlagt
problemer på skolevejene. Skolebørnenes sikkerhed og
tryghed vil desuden blive prioriteret højt, når der sker
fysiske ombygninger på vejnettet.

Veje m.v.

Særlige energiinvesteringer

Skatter

Handicappede
Ældre og sundhed

Børneområdet
Skoler

Sociale institutioner m.v.
Skoler, fritid og kultur

Plejecentre

