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Kære samarbejdspartnere 

 

Kommunalbestyrelsen er i fuld gang med det arbejde, der skal føre til kommunens endelige budget for 2020. 

Tidligere på året frygtede vi, at vi skulle ud og finde besparelser på op imod 100 mio. kr. bl.a. på grund af den 

kommunale udligningsaftale. Siden maj måned er mankoen forbedret med op mod 40 mio. kr. Dermed ser det 

en smule lysere ud end først antaget. 

 

Som bekendt er budgetprocessen i år forsinket grundet folketingsvalget og regeringsskiftet. Den endelige 

udmelding af skatter, udligning og tilskud forventes den 20. september. Derfor er det endnu uvist, hvor stor 

ubalancen i kommunens budget for 2020 ender med at være. 

 

Vores centre har dog i de sidste måneder brugt tid på at udarbejde spareforslag, der kan kompensere for 

penge, vi kommer til at mangle i 2020. Spareforslagene har været igennem grundig behandling og tager 

udgangspunkt i ønsket om at gøre mindst ondt. Vi er dog helt bevidste om, at mange af forslagene vil have 

konsekvenser for de berørte borgere og medarbejdere - men at skulle spare kommer vi jo desværre ikke 

udenom. 

 

Kommunalbestyrelsen har besluttet at sende spareforslagene i høring hos de høringsberettigede parter, i 

offentligheden og til drøftelse i kommunens MED-system forud for kommunalbestyrelsens budgetforhandlinger. 

Dette for at kvalificere og nuancere kommunalbestyrelsens beslutningsgrundlag. Det er ligeledes besluttet, at 

sende alle forslag ud også selvom, de tilsammen rammer et højere beløb end det, vi formentlig kommer til at 

skulle spare. Det skulle give gode muligheder for at foretage reelle prioriteringer.  

 

Vi sender i dag høringsmaterialet til jer. Det omfatter: spareforslag, udvidelsesforslag og anlægsforslag.  

Materialet finder I på kommunens hjemmeside. Sidste frist for at indsende høringssvar er tirsdag den 24. 

september 2019 kl. 12.00. Høringssvar indsendes pr. mail til Center for Økonomi og Personale på oep-

budget@brk.dk.  

 

Høringssvarene vil indgår i materialet til kommunalbestyrelsens budgetforhandlinger den 1.-2. oktober 2019. 

Eventuelle nye forslag vil blive sendt i høring fra fredag den 4. oktober frem til mandag 21. oktober kl. 8.00. 

 

Venlig hilsen, 

Johannes Nilsson, kommunaldirektør. 
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