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Budgetforlig 2021-2024 

 

 
Der er aftalt følgende ændringer til budget 2021-2024 efter 1. behandling: 

 
Drift         

  2021 2022 2023 2024 

Social- og Sundhedsudvalget  20,0 20,0 20,0 20,0 

Rådgivning, Børne- og Familieudvalget 6,0 6,0 6,0 6,0 

Beredskab (ny kontrakt) 1,6 1,6 1,6 1,6 

Byjubilæum 2024 0,0 0,3 2,3 4,0 

Åbningstider i borgerservice i Vinderup og Ulfborg fastholdes 0,5 0,5 0,5 0,5 

Pulje til covid-19 udgifter nedsættes fra 15 til 10 mio. kr. -5,0       

I alt 23,1 28,4 30,4 32,1 

          

Anlæg         

  2021 2022 2023 2024 

Ny daginstitution Halgaard     10,0 10,0 

Anlæg som følge af facilitetsanalysen     5,0 5,0 

Lystanlægget, opgradering af faciliteter i fbm. Friluftsscenen   2,2     

Sct. Jørgens Skole, ombygning   4,0     

Orkesterefterskole, køb af grund og vejomlægning   1,0     

Ryde/Stendis beboerforening, tilskud til "Fælleshus"   1,0     

Nupark, renovering   3,5     

Nedrivningspulje 0,2 0,2 0,2 0,2 

Ventilation på Rådhuset   -7,9 7,9   

Pulje til grønne initiativer     5,0 5,0 

Pulje til cykelstier       5,0 

I alt 0,2 4,0 28,1 25,2 

          

Budgetaftale i alt 23,3 32,4 58,5 57,3 

 

Endvidere er der aftalt:  

 Gældseftergivelse på Rådgivningsområdet i genbevillingen fra 2020 til 2021 med 

22 mio. kr. 

 Budgetgaranti i 2021 til Social- og Sundhedsudvalget på 5 mio. kr. som finansie-

res af de generelle reserver, såfremt der sker en budgetoverskridelse 

 Budgetgaranti i 2021 til Børne- og Familieudvalget på 2 mio. kr. som finansieres 

af de generelle reserver, såfremt der sker en budgetoverskridelse på rådgivnings-

området  

 Børne- og Familieudvalget skal i 2021 sikre, at der ikke udmøntes besparelser på 

normeringen på daginstitutionerne 
 Vækst og udvikling af erhvervsområdet skal prioriteres højt. Der skal være særlig 

fokus på at udnytte potentialet for vækst som følge af motorvejen, og Holstebro 

Kommune vil samarbejde med erhvervslivet for at sikre vækst i antal arbejdsplad-

ser  
 Indsatsen for at reducere sygefraværet fortsætter. Covid-19 pandemien gør det 

vanskeligt at sammenligne sygefraværet med tidligere år. Der skal fortsat være 

fokus på at reducere af administrative byrder i dagligdagen, hvor det er muligt, så 

varetagelsen af kerneopgaverne fortsat er i centrum. 
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 Det skal undersøges, om der er mulighed for at etablere cykelsti gennem Staby i 

forbindelse med at Vestforsyning gennemfører kloakseparering i byen. 
 Budgetoverholdelse er et fælles mål for byrådet og alle udvalg. Det er en klar for-

ventning at med dette budgetforlig, kan alle udvalg overholde budgettet i 2021; 

og at alle udvalg i respekt for fællesskabet omprioriterer inden for egen ramme 

om nødvendigt. 

 Hvis der mod forventning kræves væsentlige ændringer i serviceniveauet for at 

overholde budgettet, skal disse serviceforandringer godkendes af byrådet. 


