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Socialdemokratiets ændringsforslag til driftsbudgettet.
Misbrugscentret:
Socialdemokratiet forslår at besparelsen omkring Misbrugscentret på kr. 1mio tages ud af V, C, R
og SFs budgetforlig 2019-2022
I sparekataloget fra Social- og Sundhedsudvalget står ifm. besparelsen følgende:
”Misbrugsbehandlingen tilkøbes fremover via entreprenøraftale. Konsekvens er, at tilbuddet
fremover vil være placeret uden for Assens Kommune, det kan have en påvirkning af søgning”.
Socialdemokratiet har på et budgetforhandlingsmøde med V og SF den 21. september fået oplyst, at
Misbrugscenteret forsat fysisk vil være tilstede i Glamsbjerg, i en entreprenøraftale.
Det er Socialdemokratiets opfattelse, at sagsfremstillingen ikke er tilstrækkelig/korrekt oplyst, og
der er ikke redegjort hvordan besparelsen kan effektiviseres og med hvilke konsekvenser jf. det der
har været sendt i høring. Derfor ønskes denne blok taget ud af budgetforliget 2019-2022.
Hvis der i den forbindelse skal peges på finansiering, er Socialdemokratiets forslag at vi ophæver
Pgf. 8 fritagelser af grundskyld. Regnestykket er fra adm. sendt til alle byrådets medlemmer den 9.
august.

Fællesledelse områdeinst. og dagplejen
Pr. 1. august 2017 har dagplejen fået ny leder. Der har været fokus på belægningen og, at få fyldt op
med børn, så man undgår tomme pladser.
Der er 368 kommunale dagplejepladser i Assens kommune.
I 2016 var der en belægningsgrad på 91,12 % i gennemsnit.
I 2018 til dato er der en belægningsprocent på 97,8 i gennemsnit.
Hvis dagplejen, med det fulde overblik over hele kommunen, kan holde en så høj
belægningsprocent som i 2018 er der sparet mere end den besparelse der er ved fællesledelse
dagpleje/områdeindst. Hver barn i dagplejen udløser en samlet tildeling til dagplejen på kr.
109,922.

Socialdemokratiet ønsker, at vores administration følger op på nogle af de erfaringer kommuner der
har prøvet at decentraliseret ledelsen, dagpleje/områdeinst. og efterfølgende har centraliseret det
igen, fordi man ikke har kunne styre økonomien. Bl.a.på grund af for mange tomme pladser.
Eksempelvis Holstebro kommune.
Socialdemokratiet ønsker ligeledes at UBF fortsætter sit arbejde som aftalt i udvalget den 13. august
med at få lavet en politisk aftale om dagpleje og vuggestuepladser i vores kommune. Og
sammenholdt med ovenstående, får lavet en helhedsplan for området.
Besparelsen på 514.000 i 2019 og frem ønsker vi finasieret med færre valgsteder. I 2019 med kr.
300.000 og nedsættelse af ekstra omkostning til kørsel til privatskoleelever jf. budgetaftalen for
2017-2020 på kr. 250.000.

Socialdemokratiets ændringsforslag til anlægsbudget 2019-2022

Nuværende forslag til 2. behandlingen
Anlæg (i 1000 kr.)

2019

Tommerup skole etape 2
Tallerup/Glamsbjerg
Kulturskiven Fyrtårn Tommerup
Industrien Aarup - renovering

2020
11.800
2.500

2021

2022

Total
2019-2022
11.800
6.299
1.118
1.790
21.007

2022
2.118

Total
2019-2022
18.099

2.118

1.118
1.790
21.007

3.799
1.118
1.000
2.118

790
4.589

14.300
Socialdemokratiets ændringsforslag:
Anlæg (i 1000 kr.)

2019

Pulje skole Tommerup/Tallerup/Glamsbjerg
Kulturskiven Fyrtårn Tommerup
Industrien Aarup - renovering

2020

2021

12.392

3.589

1.118
790
14.300

1.000
4.589

Motivation:

Renovering af skolerne Tommerup/Tallerup/Glamsbjerg.
På fagudvalgsmødet den 3. september drøftede udvalget udviklingsplaner på skolerne i
Tommerup/Tallerup/Glamsbjerg. Udvalget besluttede, at udsætte sagen til
budgetforhandlingerne er afsluttet, og økonomien er kendt.
Socialdemokratiet forslår, at sagen skal tilbage og færdigbehandles i udvalget.

Kulturskiven (skydebanerne) ved Fyrtårn Tommerup
Skydebanerne i Tommerup Skytteforening har været på budgettet gennem mange år. Der er
påbegyndt brug af pengene, samtidig med at foreningen har afsendt ansøgning til deres
organisation, der kræver medfinansiering fra klubben.

Industrien Aarup – renovering
Renovering af Industrien har været på budgettet i mange år. Senest 2018 og 2019. De er
påbegyndt at bruge af midlerne til at få udarbejdet materiale, de kan bruge til fundraising.
Efter råd fra kommunes fundraiser er man påbegyndt arbejdet med at søge midler i efterårets
store pulje under ”Underværker – Realdania”. Det kræver, at de er på budgettet og kan
dokumentere medfinansiering.

