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Budgetforlig 

 
Mellem Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti 

er der indgået følgende forlig: 

 

Generelle forhold 
 

En sund og robust økonomi 
Årets økonomiaftale mellem Regeringen og KL, giver kommunerne 1,7 mia. kr. ekstra til serviceområderne. 

Denne forbedring ses imidlertid ikke på bundlinjen i årets budget, da der samtidigt er sket en forskydning i 

befolkningstilvæksten, som giver Viborg Kommune færre indtægter i budgetperioden end forventet sidste år.  

Alligevel er der i det indgåede budgetforlig mulighed for at løfte den borgernære velfærd og samtidig 

fortsætte investeringsdagsordenen. Det kan lade sig gøre i kraft af en stram økonomistyring, og at der er 

fortsat fokus på at effektivisere kommunens opgaveløsning bredt i hele organisationen. 

 

Løft af den borgernære velfærd med 15 mio. kr. 
Der er skabt plads til at give den borgernære velfærd et løft på 15 mio. kr.  

Ældreområdet tilføres 9 mio. kr., så serviceniveauet kan fastholdes på trods af de økonomiske udfordringer 

som følge af flere ældre og pres på det nære sundhedsvæsen. Familieområdet tilføres 4 mio. kr., idet 

området udfordres økonomisk af stigende udgifter til anbringelse af børn i plejefamilier, og at der er behov 

for at styrke sagsbehandlingen. Social- og sundhedsområdet tilføres 2 mio. kr. til en fortsat styrkelse af den 

rehabiliterende indsats på Rehabiliteringscenter Viborg samt til en fortsat udbygning af det nære 

sundhedsvæsen og den nære psykiatri. 

 

Investeringer i vækst og udvikling 
Byrådet fastholder sin ambition om at investere i kommunens vækst og udvikling, og der foretages 

anlægsinvesteringer for 1,5 mia. kr. over de næste fire år, hvilket er det højeste fireårige anlægsbudget i 

kommunens historie. Investeringsniveauet i 2019 er højt, og derfor har været nødvendigt at udskyde flere 

anlægsprojekter, så Viborg Kommune giver sit bidrag til, at kommunerne på landsplan overholder det 

statslige udgiftsloft, og derved kan undgå økonomiske sanktioner fra Staten. 

Modernisering af kommunens folkeskoler 
Modernisering af kommunens folkeskoler er en markant satsning, hvor der over de næste fire år investeres 

ca. 200 mio. kr. i at realisere de helhedsplaner, som skal sikre at kommunens folkeskoler er velholdte og 

tilbyder fleksible og tidssvarende rammer for undervisningen. Samlet set investeres tæt ved en halv mia. kr. 

på skoleområdet, når den nye Overlund Skole og Rosenvænget Skole tælles med. Udover investeringerne 

på kommunens folkeskoler investeres omkring 200 mio. kr. på de øvrige velfærdsområder. 

Byfornyelse og områdefornyelse i de mindre byer 
Byfornyelse i kommunens landsbyer og mindre byområder er et andet vigtigt indsatsområde, og der 

investeres ca. 49 mio. kr. over de næste fire år – investeringer, som skal medvirke til, at landsbyerne fortsat 

vil være attraktive at bosætte sig i. 

Skabelse af nye bydele i Viborg by 
Befolkningstilvæksten i Viborg by går stærkt. Kommunen er langt med sine investeringer i Viborg Baneby, 
hvor det tidligere industriområde syd for banegården omdannes til en dynamisk og mangfoldig bydel med 
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institutioner, erhverv og boliger til op mod 3.500 nye beboere. Efterspørgslen efter byggegrunde i Viborg by 
er høj, og derfor foretages betydelige investereringer i udviklingen af de nye bæredygtige og naturskønne 
boligområder i Arnbjerg og Taphede. 
 
De største nye initiativer i årets budgetforlig er følgende: 

• Den kommunale medfinansiering af en ny svømmehal i Viborg hæves fra 21 mio. kr. til 52 mio. kr., 

mens 8 mio. kr. investeres af Viborg Svømmeklub. 

• Den gamle Vestre Landsret er købt af Viborg Kommune og ombygges nu til Nyt Viborg Museum for i 

alt 32 mio. kr. finansieret ved salg af kommunale bygninger. 

• Der afsættes 26,5 mio. kr. til etablering af en østlig omfartsvej ved Viborg. 

• Der afsættes yderligere 15 mio. kr. til forbedring af vejnettet og 10 mio. kr. til arbejder afledt af 

trafikplanen. 

• Realiseringen af Vision Helhedsplan for Domkirkeområdet igangsættes med kommunale 

investeringer for 6 mio. kr. i 2022. Størstedelen af projektet søges finansieret af eksterne fonde. 

• Der sættes gang i et større byfornyelsesprojekt i Bjerringbro, hvor kommunen investerer 9,5 mio. kr. i 

budgetperioden, mens størstedelen søges finansieret af eksterne fonde. 

• Til renovering af idrætshaller afsættes 21,5 mio. kr. fordelt i årene 2020 – 2022.  

 

I bilag 1 ses et kort over udvalgte anlægsinvesteringer. 

 

Effektiviseringer 
Der gennemføres effektiviseringer for en procent af serviceudgifterne svarende til 37,5 mio. kr. i 2019. I 

budgettet for 2019 er effektiviseringskravet hævet fra en halv til en procent. Den yderligere effektivisering er 

brugt til løft af borgernær service. Effektiviseringerne er fortrinsvist fundet centralt i administrationen og på 

centrale konti, mens den sidste tredjedel skal findes ved effektiviseringer bredt i hele organisationen. 

Byrådets hidtidige effektiviseringsstrategi fastholdes med et krav om årlige effektiviseringer på en halv 

procent af serviceudgifterne, hvilket er indarbejdet i budgettets overslagsår 2020 til 2022. Der tages hvert år 

ved budgetlægningen stilling til, hvordan effektiviseringskravet udmøntes. Det forudsætter, at der i hele den 

kommunale organisation er fokus på at effektivisere bl.a. gennem anvendelse af velfærdsteknologi, 

digitalisering, smartere arbejdsgange, nedbringesygefravær, indhøste stordriftsfordele, mindre 

dokumentation og kontrol. 

 

Moderniserings og effektiviseringsprogrammet (MEP) 
Regeringen og KL aftalte i sommeren 2016, at der i stedet for omprioriteringsbidraget indgås et samarbejde 

mellem regering og KL, som i den kommunale sektor skal frigøre 1 mia. kr. årligt gennem modernisering og 

effektivisering. Staten skal komme med forslag for halvdelen af beløbet gennem forslag til 

afbureaukratisering, regelforenkling mv. Kommunerne skal selv finde den anden halvdel. Af de frigjorte 

midler beholder kommunerne halvdelen, mens den anden halvdel afsættes til prioriteringer bredt i den 

offentlige sektor. Programmet løber frem til 2020. 

I budgettet for 2019 er det indarbejdet, at Viborg Kommune kan frigøre 8,2 mio. kr. ved statslige initiativer. 

Dette beløb er indarbejdet i budgettet som en central pulje under Økonomi- og Erhvervsudvalget, og 

medvirker til at forbedre råderummet, men er endnu ikke udmøntet.  

Det er i økonomiaftalen mellem Regeringen og KL for 2019 aftalt, at forenkling af beskæftigelsesindsatsen er 

en del af fem initiativer, som tilsammen kan frigøre 500 mio. kr. Det bemærkes, at ikke alle fem initiativer er 

på beskæftigelsesområdet. KL vil foretage en samlet vurdering af, om de fem initiativer vil kunne frigøre de 

500 mio. kr. og komme med en melding herom til kommunerne. 

Den konkrete udmøntning af de 8,2 mio. kr. i 2019 afventer denne udmelding. 
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Skat 
Partierne bag budgetforliget er enige om at holde skatten i ro. Det vil sige uændrede skatteprocenter. Der er 

enighed om, at en skattestigning kan komme på tale senere i budgetperioden, hvis byrådets velfærds- og 

vækstdagsorden kommer under pres. 

 

På de enkelte udvalgsområder 
 

Partierne er på de enkelte udvalgsområder enige om følgende: 

 

Børne- og Ungdomsudvalget 
 

Budgetudfordringer på familieområdet 
Familieområdet tilføres 4 mio. kr. fra 2019.  Hertil kommer, at der indenfor Børne- og Ungdomsudvalgets 

eget område tilføres yderligere 4,5 mio. kr., som hidrører fra effektiviseringer på bl.a. buskørsel, 

mellemkommunale betalinger, sparet husleje mm. Forøgelsen af budgettet skal anvendes til en styrkelse af 

såvel sagsbehandlingen som initiativer og indsatser overfor udsatte børn. 

 

Udvidelse af anlægsbudget til samling af Rosengården og Kærhuset i Skals 
Der er samlet afsat 17,3 mio. kr. til nybygning af børnehus i Skals til 70 børnehavebørn og 20 

vuggestuebørn. Byggeriet igangsættes i 2020 med en forventning om indflytning inden den 1. august 2021. 

Det nye børnehus erstatter de to børnehaver Rosengården og Kærhuset. 

 

Flytning af børnehaven i Ulbjerg 
Børnehaven i Ulbjerg er en del af skolefællesskabet mellem Ulbjerg Skole og Skals Skole. Børnehaven har i 

dag til huse i selvstændig bygning ved siden af skolen. På grund af faldende børnetal, flyttes børnehaven ind 

i skolens bygninger. Der afsættes 0,6 mio. kr. af budgettet til udbygning af Skals Skole til projektet, hvorfor 

budgettet til helhedsplanen for Skals nedsættes tilsvarende. Det samlede projekt er på ca. 1,3 mio. kr. Den 

resterende del finansieres af skolefællesskabet. 

 

Afledt konsekvens ved Søndre Skole af ny svømmehal 
Der anlægges ny svømmehal i Viborg, hvorfor svømmehallen på Søndre Skole lukkes. Svømmehallen på 

Sdr. Skole er placeret i en bygning med gymnastiksal på 1. sal, og derfor ønskes bygningen ikke nedrevet. 

Der er afsat 4 mio. kr. til nedlukning af anlægget på Søndre Skole, når den nye svømmehal står færdig. Der 

er ikke taget stilling til den fremtidige anvendelse af det tidligere svømmelokale. 

  

Vestre Skoles helhedsplan udskydes et år 
Der er samlet afsat 27,8 mio. kr. til ombygning og renovering af Vestre Skole. Byggeriet igangsættes i 2020, 

hvilket er et år senere end oprindelig planlagt. Dele af den oprindelige plan er gennemført, hvorfor 

helhedsplanen for skolen skal revideres inden budgetlægningen for 2020. 
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Nyt børnehus i Arnbjerg 
Byggeriet af nyt børnehus i Arnbjerg igangsættes umiddelbart efter godkendelse af budgettet i 2018, således 

at byggeriet kan stå færdig i 2021. Børnehuset placeres i yderkanten af Arnbjerg mod Bruunshåb og får 

plads til 120 børnehavebørn og 40 vuggestuebørn. Der er afsat 25,7 mio. kr. til det nye børnehus. 

 

Behov for vuggestuepladser i Klejtrup 
Partierne er enige om, at behovet for oprettelse af vuggestuepladser i Klejtrup i forbindelse med den 

samdrevne institution (Brattingsborg Skole og børnehaven Tumlehøj) oversendes til endelig stillingtagen i 

Børne- og ungdomsudvalget. 

 

Klima- og Miljøudvalget 
 

Over den kommende fireårs periode investeres på anlægsbudgettet 47,8 mio. kr. i naturgenopretning og 

klimatilpasning. Blandt disse projekter kan bl.a. nævnes kommunens Natura 2000 projekter, der har til formål 

at beskytte naturtyper og plante- og dyrearter, der er truede, sårbare elle sjældne. Der gennemføres også en 

række projekter, der skal forbedre vandkvaliteten i søer, åer og vandløb. 

Partierne er enige om, at der sættes yderligere fokus på grøn omstilling. Via debatter og politikdrøftelse i 

byrådet vil det i budgetlægningen for 2020 blive vurderet, om der er behov for at afsætte yderligere midler. 

 

Forberedelse af regulativrevision 2 for de kommunale vandløb 
Der afsættes 550.000 kr. i 2020 til forberedelse af regulativrevision. Beløbet finansieres af mindre 

ådalsprojekter og pulje til samarbejde om grundvandsbeskyttelse og udvikling af rekreative muligheder. 

 

Kultur- og Fritidsudvalget 
 

Parkeringspladser ved haller 
Byrådet har tidligere besluttet, at drift og pasning af parkeringspladser ved de selvejende idrætshaller i 

kommunen overgår til hallerne. Nogle haller har allerede denne opgave, men der er også en række haller, 

som først nu skal overtage opgaven fra kommunen. En række haller har gjort opmærksom på, at de 

parkeringspladser, de skal overtage er i for dårlig stand. Derfor foretages en vurdering af hver enkelt 

parkeringsplads stand og der afsættes 1 mio. kr. årligt til renoveringsopgaver på parkeringspladser, der 

overdrages til selvejende idrætshaller. 

 

Investeringer i renovering og nybyggeri i selvejende idrætshaller 
Viborg Idrætsråd har til budgetlægningen udarbejdet en analyse af behovet for investeringer i de selvejende 

idrætshaller. Analysen indeholder ønsker til investeringer for mere end 200 mio. kr. På baggrund af 

indstillingen fra Viborg Idrætsråd og en forudsætning om egenfinansiering på 50 procent, er der i årerne 

2020 til 2022 afsat i alt 21,5 mio. kr. Det afsatte beløb dækker også eventuel deponering ved kommunal 

garantistillelse for lån. Eventuelle afledte driftsudgifter findes inden for udvalgets samlede budget. 
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Medfinansiering af ny foreningssvømmehal med 50 m bane 
Der mangler svømmehalskapacitet til at imødekomme den efterspørgsel, der er fra borgerne. Derfor 

afsættes 52 mio. kr. i årene 2020-22, som det kommunale bidrag til en ny svømmehal med 50 meter bane. 

Derudover forudsættes Viborg Svømmeklub selv at bidrage med 8 mio. kr., så der bliver en forventet samlet 

anskaffelsessum på 60 mio. kr. Det forventes, at hallen organiseres som en selvejende institution. 

Hvis anskaffelsessummen bliver større end 60 mio. kr., så skal Viborg Svømmeklub selv finansiere 

merudgiften. Omvendt hvis anskaffelsessummen bliver mindre end 60 mio. kr., så reduceres det kommunale 

bidrag på de 52 mio. kr. forholdsmæssigt.  

Det forudsættes endvidere, at driften af den nye svømmehal kan finansieres inden for det samlede budget 

på området.  Endelig afsættes 4 mio. kr. i 2022 under Børne- og Ungdomsudvalget til nedlukning af 

svømmebadet på Søndre Skole. Det skal i løbet af 2019 afklares, hvor den nye svømmehal skal placeres. 

Endvidere skal projektets indhold og finansiering godkendes af byrådet inden igangsætning.  

Såfremt svømmehallen placeres et andet sted end Vestbadet på Rughavevej, vil der være afledte udgifter til 

renovering og drift af Vestbadet, som der vil skulle tages stilling til. 

 

Ombygning af Vestre Landsret til Nyt Viborg Museum 
Ombygningen af den tidligere Vestre Landsret bygning ved Stænderpladsen til Nyt Viborg Museum pågår i 

2019-2021. Istandsættelsesarbejdet budgetteres til 32,1 mio. kr. som finansieres igennem salg af 

kommunale bygninger, bl.a. den nuværende museumsbygning på Hjultorvet o.a.; Bygninger som tømmes i 

forbindelse med realiseringen af planerne i domkirkekvarteret. 

Der disponeres herudover 25 mio. kr. til etablering af nye museumsudstillinger i den istandsatte bygning. 

Udgifterne til museumsudstillingerne fondsfinansieres. 

 

Miljømæssige konsekvenser ved kunstgræsbaner 
Det skal undersøges, om der er miljømæssige konsekvenser ved anvendelse af gummigranulat i 

vedligeholdelsen af kunstgræsbaner inden der planlægges nye baner. 

 

Beskæftigelsesudvalget 
 

Forstærket beskæftigelsesindsats 
Udgifterne til overførselsområdet (kontanthjælp, dagpenge, førtidspensioner mv.) udgør over en fjerdedel af 

de kommunale driftsudgifter. Det er især udgifterne til førtidspension og fleksjob, der fylder meget og er 

steget kraftigt efter, at statens refusioner er blevet lagt om, og uden at der er kommet den lovede 

udligningsreform. Basisbudgettet for 2019 er lagt under den forudsætning, at Viborg Kommunes andel af de 

samlede overførselsudgifter fastholdes på nuværende niveau. Det er en ambitiøs budgetlægning, idet 

andelen i de seneste år har været stigende. Der er et stort potentiale i at vende denne udvikling. Det vil være 

godt for de borgere, der kommer i arbejde, det vil være godt for virksomhederne, der mangler arbejdskraft, 

og det vil være godt for kommunens økonomi.  

Byrådet ønsker, at Viborg Kommunes andel af de samlede overførselsudgifter på landsplan reduceres i 

budgetperioden, så Viborg Kommune på sigt kommer på niveau med sammenlignelige kommuner. Det 

forventes, at overførselsudgifterne herved reduceres med 10 mio. kr. årligt i forhold til basisbudgettet. Denne 

reduktion er ikke indarbejdet i budgettet. 

Beskæftigelsesudvalget anmodes derfor om inden 1. januar 2019 at komme med forslag til en mere 

resultatbaseret beskæftigelsesindsats, hvor der dels tages udgangspunkt i erfaringer fra den pågående 
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omlægning af beskæftigelsesområdet i Viborg Kommune samt hentes inspiration fra andre kommuner, jfr. 

udvalgets egen beslutning på mødet den 14. august. 

 

Landdistriktsudvalget 
 

Områdefornyelse og byfornyelse i kommunens landsbyer og mindre byområder er prioriteret højt, og der er 

afsat 48,8 mio. kr. over den næste fireårs periode. En del af puljemidlerne er nu omsat i konkrete 

områdefornyelsesprojekter, der kan ses af anlægsbudgettet. 

 

Social- og Sundhedsudvalget 
 

Styrke den rehabiliterende indsats og understøtte udviklingen af den nære psykiatri på 

social- og sundhedsområdet 
Til fortsat styrkelse af den rehabiliterende indsats på Rehabiliteringscenter Viborg samt til fortsat udbygning 

af det nære sundhedsvæsen og den nære psykiatri styrkes området med i alt 2 mio. kr.  

Rehabiliteringscenter Viborg arbejder for, at borgere, som har eller er i risiko for at få betydelige 

begrænsninger i deres fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og 

meningsfuldt liv. Siden Rehabiliteringscenter Viborg blev etableret i 2014 er der sket en udvikling i 

sammensætningen af de borgere, der kommer på midlertidigt rehabiliterings- og behandlingsophold. Relativt 

flere borgere har komplekse helbredsudfordringer, når de indskrives på rehabiliteringscentret, bl.a. som følge 

af tidligere udskrivning fra hospitalet, hvorfor der er behov for en øget normering. Der tilføres derfor 1,7 mio. 

kr. til Rehabiliteringscenter Viborg.  

Derudover afsættes 0,3 mio. kr. til arbejdet med gradvist at indføre gratis psykologhjælp til unge mellem 15-

25 år. 

 

Vibohøj 
Forsorgshjemmet Vibohøj gennemgår en større ombygning. En ny vurdering af tidsplanen gør det muligt at 

udskyde 4 mio. kr. fra 2019 til 2020. 

 

Teknisk Udvalg 
 

Gennemførelse af helhedsplan for byfornyelsen i Bjerringbro inkl. nedrivning af bygninger 
Der afsættes 6 mio. kr. i 2020 til 2022 til gennemførelse af helhedsplan for byfornyelsen i Bjerringbro. 

Helhedsplanen er under udarbejdelse. Det forventes, at realiseringen af helhedsplanen herudover 

finansieres via lokale som nationale fonde samt evt. statslig støtte til områdefornyelse.  

Derudover afsættes 3,5 mio. kr. i 2019 til nedrivning af den tidligere Søndre Skole. 

 

Renovering af p-pladser i Viborg Midtby 
På grund af ny lovgivning, som reducerer kommunernes indtægter ved betalt parkering, vil indførelse af 

betalt parkering ikke længere kunne finansiere de påtrængende renoveringer af Preislers Plads og Fischers 

Plads. Der afsættes i alt 9 mio. kr. til renovering og forskønnelse af de to pladser i 2020 og 2021. Det afsatte 
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beløb revurderes i forbindelse med projekteringen og indgår i kommende budgetlægning. Der arbejdes 

videre med evt. salg af byggeretter.  

 

Vision Helhedsplan for Domkirkeområdet 
Realisering af Domkirkekvarteret i Viborg som et kulturelt og kunsthistorisk kraftcenter er et langsigtet 

arbejde, som ud over fondsstøtte forudsætter kommunal finansiering. Det samlede mål er en realisering af 

Domkirkekvarteret til Reformationsjubilæet i 2026. Der afsættes i alt 6 mio. kr. i 2022 til etablering af nyt 

signalkryds og forberedelse af nyt P-hus. Den endelige placering af P-hus og signalkrydset undersøges i 

forbindelse med det videre arbejde. 

 

Arbejder afledt af Trafikplanen 
Trafikplanen (biltrafik, kollektiv trafik, cykeltrafik, fodgængere, erhvervstrafik og trafiksikkerhed) for Viborg 

Kommune blev vedtaget af byrådet i december 2017. Der afsættes i budgetperioden 10 mio. kr. til 

udmøntning af trafikplanen. 

 

Pulje til forbedring af vejnettet 
Med henblik på at øge komforten, fremkommeligheden og kvaliteten på det kommunale vejnet afsættes der 

en pulje på 5 mio. kr. årligt i 2020 til 2022. 

 

Etablering af fortove ved STU (Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse) 
Efter at STU er blevet placeret ved Bisp Gunners Vej, er der opstået et behov for, at der er en tilgængelig 

adgang til Hans Tausens Alle, hvor eleverne har adgang til den kollektive trafik. Driftsbudgettet i Teknisk 

Udvalg tilføres 230.000 kr. i 2019, og arbejdet gennemføres allerede i år, hvis det kan nås. 

 

VVM-undersøgelse og etablering af østlig omfartsvej ved Viborg 
I forlængelse af igangværende forundersøgelse vedrørende en østlig omfartsvej ved Viborg afsættes der i alt 

26,5 mio. kr. i 2019 til 2022 til en efterfølgende VVM undersøgelse, projektering mv. Den østlige omfartsvej 

tænkes sammen med linjeforløbet for en eventuelt kommende motorvej. 

 

Renovering/udbygning af salthal ved Park og Vejservice 
Der afsættes 1,7 mio. kr. i 2020 til udbygning af kapacitet for oplagring af salt til glatførebekæmpelse til 

styrkelse af vinterberedskabet. 

 

Opførelse af offentligt toilethus i Knudby 
Driftsbudgettet i Teknisk Udvalg tilføres 200.000 kr. i 2019 og arbejdet gennemføres allerede i år, hvis det 

kan nås. 

 

Forundersøgelse af Nybrovej 
Der afsættes 0,1 mio. kr. i 2020 til en forundersøgelse af mulighed af at hæve kommunevejen Nybrovej øst 

for Vejrumbro som følge af oversvømmelser. 
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Ældre- og Aktivitetsudvalget 
 

Budgetudfordringer på ældreområdet 
Den demografiske udvikling betyder, at der bliver flere ældre og vi lever længere. Den sunde aldring skyldes 

bl.a. bedre og hurtigere diagnoser, bedre behandlingsmuligheder og dermed øget overlevelse. Udbygningen 

af det nære sundhedsvæsen betyder samtidigt stigende kompleksitet og dermed stigende forbrug af bl.a. 

ydelser og sygeplejeartikler. 

Plejecenter Banebo åbner den 1. september 2018 med 67 plejeboliger og 33 ældreboliger. Omsorgsområdet 

er udfordret ift. at sikre midler til den fulde drift af Banebo i 2019. Til imødekommelse af disse 

driftsudfordringer og samtidigt undgå serviceforringelser tilføres ældreområdet årligt 9 mio. kr. 

De ekstra midler til at dække nogle af ældreområdets budgetudfordringer afsættes i en central pulje under 

Økonomi- og Erhvervsudvalget indtil resultatet af finansloven for 2019 kendes. Når det er afklaret, om der i 

finansloven tilføres ældreområdet nye midler fra staten og vilkårene herfor kendes, afgør Økonomi- og 

Erhvervsudvalget om de ekstra midler tildeles området. Dette vil antageligt kunne ske i januar måned 2019. 

 

Nyt plejecenter i Skals udskydes et år 
Der er i anlægsbudgettet afsat i alt 25,1 mio. kr. til opførelse eller erhvervelse af servicearealer i tilknytning til 

et nyt plejecenter i Skals. I lyset af den aktuelle plejeboligsituation og forventning til udviklingen i behovet, 

udskydes opførelsen af et nyt plejecenter i Skals et år. 

 

Renovering af Sjørup Ældrecenter 
Sjørup Ældrecenter gennemgår en større renovering, ombygning og genopbygning bl.a. på grund af fund af 

PCB i administrationsbygningen og demensafsnittet. Den samlede renovering sker i to etaper. Forsinkelser i 

etape 1 betyder en mindre tidsforskydning i etape 2, hvorved der udskydes investeringer på 3,5 mio. kr. til 

2020. Der er i alt afsat 18,6 mio. kr. til renovering af Sjørup Ældre center. 

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget 
 

Videreførelse af tilskud til Arsenalet 
Viborg Byråd har hidtil støttet iværksættermiljøet Arsenalet, hvor der over få år er etableret et stort antal 

animationsvirksomheder. Arsenalet har således vist, at det både kan udvikle nye virksomheder og bidrage til 

deres vækst. Tilskuddet fortsætter derfor, men reduceres gradvist over perioden, idet det forventes, at 

Arsenalets egen evne til at tjene penge, bl.a. gennem udlejning og anden virksomhed, stiger tilsvarende. Der 

vil således fortsat være midler til fremadrettet udvikling af både Arsenalet og de enkelte virksomheder.  

Arsenalet skal herudover indgå i samarbejde med TAW (uddannelsen The Animation Workshop) og Viborg 

Kommune om udvikling og styrkelse af det samlede animationsmiljø, både lokalt, nationalt og internationalt. 

Tilskuddet gives under forudsætning af, at opgaven fortsat ligger lokalt i forhold til den foreslåede 

erhvervsfremmelov og de opgaver, som de kommende erhvervshuse vælger at beskæftige sig med. 
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Tilskud til Center For Industri (CFI) 
Center for Industri har gennem de sidste 3 år vist, at der er behov for et industrielt kompetencecenter, der 

kan understøtte både nye og etablerede virksomheder indenfor industrierhvervene med ny viden og 

rådgivning om anvendelse og optimering af ny teknologi. Der gives et tilskud over en treårige periode, som 

udgør 1 mio. kr. i 2019 og aftrappes i 2020 og 2021. Tilskuddet gives til at fortsætte de nuværende 

aktiviteter, men bl.a. også til at etablere et nyt industrielt showroom og et iværksættermiljø i Viborg. 

Tilskuddet til Center For Industri skal herudover sikre, at centeret bliver et bindeled mellem de nationale 

udviklingsaktiviteter indenfor industri 4.0 o.l. og den lokale industri. Tilskuddet gives under forudsætning af, 

at opgaven fortsat ligger lokalt i forhold til den foreslåede erhvervsfremmelov og de opgaver, som de 

kommende erhvervshuse vælger at beskæftige sig med. 

 

Alment boligbyggeri – kvoter og kapitaltilførsler 
Flere projekter vedrørende alment boligbyggeri realiseres ikke som planlagt i 2018. Hertil kommer at det 

afsatte budget til kapitaltilførsler vedr. renoveringssager kan reduceres svarende til det forventede behov. 

Samlet reduceres med 17,7 mio. kr., som lægges i kassen og derfor hjælper til at skabe bedre balance i 

budget 2019. Partierne er enige om denne finansieringsløsning, der behandles i byrådet på mødet den 5. 

september 2018. 

I hele budgetperioden er der afsat 91,3 mio. kr. til kommunal grundkapital i almene boliger og ældreboliger 

og 10,4 mio. kr. til kapitaltilførsler. 

 

Ny aftale om erhvervsfremme 
Regeringens forslag til ny lov om erhvervsfremme får betydning for Viborg Kommunes budget. Kommunerne 

skal bidrage til finansiering af erhvervshuse samt ny digital platform. Derudover er det i økonomiaftalen 

mellem regeringen og KL aftalt, at der på landsplan kan frigøres 100 mio. kr. til borgernær service. Der er 

foreløbig indarbejdet en omlægning af budgettet for i alt 3,01 mio. kr. til dækning af bidrag til erhvervshuse 

og digital platform, samt frigjort 1,67 mio. kr. til kassen og dermed skabt råderum til borgernær service. Der 

vil senere skulle ske en afklaring af hvor de 4,71 mio. kr. konkret skal udmøntes. Når den nye lovgivning er 

vedtaget og konsekvenserne kendes, vil der endvidere skulle ske en revurdering af andre aktiviteter på 

erhvervsfremme-/turismeområdet og de økonomiske konsekvenser heraf. 

 

Øvrige forhold 
 

Finansiering 
Aktuelt ser det ud til, at det vil give en merindtægt, hvis Viborg Kommune vælger statsgaranti i 2019 frem for 

at selvbudgettere, hvorfor der er forudsat valg af statsgaranti i basisbudgettet. Valget mellem statsgaranti og 

selvbudgettering træffes først endeligt ved byrådets 2. behandling af budgetforslaget.  

Der er enighed om at budgettere med et ekstraordinært finansieringstilskud på 88,8 mio. kr. i 2020 og 50 

mio. kr. i 2021 og 2022. Det er forventningen, at det ekstraordinære finansieringstilskud vil fortsætte indtil der 

kommer en ny udligningsreform, og at det tidligst bliver fra 2021. Endvidere er det forventningen, at Viborg 

Kommune vil opnå en økonomisk gevinst ved en sådan reform. 

Der afsættes en budgetbuffer på 15 mio. kr. i 2019. Budgetbufferen er en pulje, der skal sikre, at institutioner 

m.fl. kan bruge af tidligere års overførte midler uden, at kommunen overskrider servicerammen, og derved 

risikerer en økonomisk straf fra Staten. 
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Økonomisk politik og styringsprincipper 
Partierne er enige om at videreføre en ansvarlig økonomisk politik. De politiske målsætninger justeres, så 

målsætningen for resultatet før anlæg og afdrag overstiger målsætningen for de skattefinansierede 

anlægsudgifter, hvilket gør den økonomisk politik mere bæredygtig på længere sigt. De tre økonomiske 

målsætninger er: 

• Minimum 250 mio. kr. i resultat før anlæg og afdrag 

• Minimum 225 mio. kr. i skattefinansierede anlægsudgifter (netto) 

• Minimum 200 mio. kr. i gennemsnitlig likviditet 

Partierne er enige om at bekræfte de økonomiske styringsprincipper, som byrådet har vedtaget, og som 

blandt andet siger, at der ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger. 

Partierne er enige om at foretage omflytninger m.v., såfremt det bliver nødvendigt af hensyn til, at 

Kommunernes Landsforening kan overholde økonomiaftalen. 
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Bilag 1. Kort over udvalgte anlægsprojekter i 2019-22 
 
Skoler, dagtilbud, områdefornyelser, sundhedssatellitter og ældrecentre 

 

 

 

 

 

 

 

Modernisering af Hald Ege Skole 

Modernisering af Skals Skole 

Modernisering af Stoholm Skole 

Modernisering af Vestre Skole 

Modernisering af Ørum Skole 

Modernisering af Søndre Skole 

Ny børnehave i Ørum 

Nyt børnehus i Arnbjerg 

Områdefornyelse i Møldrup 

Områdefornyelse i Stoholm 

Områdefornyelse i Klejtrup 

Ny Overlund Skole 

Nye Rosenvænget Skole 

Sundhedssatellit i Karup 

Sundhedssatellit i Bjerringbro 

 

Sundhedssatellit i Stoholm 

 Modernisering af Sjørup 

ældrecenter 

 

Nyt plejecenter i Skals 

Samling af to børnehuse i Skals 

Modernisering af Nordre Skole 

Renovering af Børnehuset 

Søndergaard 

Områdefornyelse i Rødkærsbro 
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