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Budgetforlig i Viborg Kommune
10.09.2014
Viborg Byråd indgik budgetforlig onsdag den 10. september 2014.
Onsdag den 10. september indgik partierne Venstre, Socialdemokraterne, Konservative Folkeparti,
Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti i Viborg Byråd forlig om budget 2015-2018.
Budgetforslaget 1. behandles onsdag den 17. september af byrådet. Den 8. oktober vedtager
byrådet det endelige budget.
Viborg Kommune har en sund økonomi. Det gør det muligt at fastholde serviceniveauet på de
store velfærdsområder, at finansiere et historisk højt anlægsbudget, og samtidig finde flere penge
til at dække den demografiske udfordring med flere ældre borgere og flere skoleelever. Endvidere
er dagtilbud, handicap- og psykiatriområdet blevet styrket. Det er samtidig muligt at lette skatten for
kommunens borgere.

Udbud
Partierne er enige om, at der i den indeværende byrådsperiode ikke kommer udbud inden for
velfærdsområdet.

Anlæg
Anlæg har været et særligt emne ved budgetforhandlingerne. Der er med budgetforliget aftalt et
historisk højt anlægsniveau for Viborg Kommune. De samlede er 1,5 mia. kr. over de næste 4 år.
Det store anlægsbudget dækker dels over en lang række påtrængende renoveringsopgaver på
skoleområdet samt etablering af nye faciliteter for STU-skolen (Særligt Tilrettelagt
Ungdomsuddannelse). Der bliver taget hul på en helhedsplan for hele skoleområdet. Dels er der
enighed om udviklingsprojektet i Banebyen og ombygning af Tinghallen (Viborg Sport og Event).

Skat
Indkomstskatten nedsættes med 0,1 % point og ejendomsskatten med 0,9 promille, svarende til 20
millioner kr. Der kan opnås tilskud fra staten over de næste 4 år til at dække en del af
indtægtstabet.
Prioriteringskatalog
Partierne er enige om, at såfremt der skal nye ting ind på driften, skal der findes tilsvarende
reduktioner andre steder. Der er samlet fundet prioriteringsforslag for 36 mio. kr. i 2015 stigende til
48 mio. kr. i 2018.
Læs forligsteksten og de tilhørende bilag.

Flere oplysninger
Borgmester Torsten Nielsen, Konservative Folkeparti tlf. 40 18 57 77
1. viceborgmester Jens Rohde, Venstre, tlf. 31 35 29 29
2. viceborgmester Per Møller Jensen, Socialdemokraterne, tlf. 51 58 48 07
Lone Langballe, Dansk Folkeparti, tlf. 29 34 66 62
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Søren Gytz Olesen, Socialistisk Folkeparti, tlf. 87 55 17 17
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