
Radikale Venstre bemærkninger til budgetforslag 
 
Radikale Venstre kan bakke op om meget store dele af det indgåede budgetforlig 2023-2026, men i 
slutfasen blev vi desværre nødt til at forlade forhandlingerne. Nedenfor ses dels hvorfor vi forlod 
forhandlingerne dels fremhæves enkelte andre poster. 
 
For samlet oversigt og uddybning henvises til følgende bilag ”RV hovedoversigt budget 2023-2026”, ”RV 
anlægsbudget 2023-2026” og ”RV reduktioner budget 2023-2026”. 
 
Hovedoversigt  
Handleplan - energi 
Samme sted ses et forslag om en lånefinansieret pulje i 2023 på 3 mio. til ”handleplan energi”. Dette forslag 
er indarbejdet inkl. skønnet afvikling af det optagne lån. 
 
Pulje til bæredygtighedsfremme 
Der etableres en pulje som foreninger mv. kan søge. Der afsættes årligt 0,165 mio. i 2023 tillagt overførsel 
2022 til 2023 på lokalrådspuljen. Finansiering: restbeløb pulje lokalråd. Der er afsat 0,650 årligt, men der 
udmøntes kun 9 x 0,065. På anlæg findes puljen ”Landsbyrådet, projekter” 0,595. Heraf overføres 0,1 til 
den nye pulje. 
 
Anlægsbudget 
Bl.a. ved reduktion af afsat beløb til ”Broen – Støvring Ådale” til oprindeligt afsat beløb i forventning om 
ekstern medfinansiering samt en række periodeforskydninger, har det været muligt at skabe råderum til at 
medtage en række andre projekter. 
 
Vores fokuspunkt var at få plads til cykelstierne ”Hellum-Skørping” og ”Bælum-Terndrup” på det tidspunkt 
der (med forbehold) vurderes som realistisk på nuværende tidspunkt. ”Hellum-Skørping” er udfordret i 
forhold til godkendelse fra statslige myndigheder. Konkret afsættes til begge midler til projektering i 2023 
og penge til gennemførelse af Bælum-Terndrup i 2024 og Hellum-Skørping i 2025. 
 
Herudover har det været vigtigt at midlerne til Blenstrup ”Vores hus” fastholdes som i basisbudgettet og at 
midlerne til Menateket fastholdes i perioden 2023-2026. 
 
Herefter er en række andre projektet afsat i budget. Se dem alle i ”RV anlægsbudget 2023-2026” 
 
Reduktioner 
Skole- og dagtilbudsstruktur (årsagen til vi forlod forhandlingerne) 
Budgettet blev sendt i høring indeholdende en skolestrukturanalyse, som vi bakker op om vigtigheden af, 
men ideen var at få vurderet og diskuteret bæredygtighed og herudfra tilpasse tildelingsmodellerne, 
struktur, samarbejdsmuligheder mv. på baggrund af fakta og faglige vurderinger. 
 
Den afgørende uenighed består i at nedlægge en skoleafdeling og samtidig igangsætte en analyse. Vi 
foretrækker analyse først og derefter beslutninger. 
 
Det betyder, at en besparelse udskydes. Derfor foreslår vi at udskyde halveringen af 0,5% reduktionen med 
ét år til 2024. Det frigiver 3,5 mio. i årene 2024, 2025 og 2026. 
Besparelsespulje: 
2023: Uændret 2 mio. 
2024: Reduktion fra 6 mio. til 2,5 mio. 
2025: Reduktion fra 12 mio. til 10,25 mio. de resterende 1,75 mio. sikrer at 2025 stort set går i nul. 
2026 (og de følgende år): 3,5 mio. forbliver på skole- og dagtilbudsområdet. 
 
Takster SFO 
Af ØK-dagsorden den 6. oktober pkt. 242 bilag 1 side 13 fremgår en årlig besparelse på 2,7 mio. vedrørende 
”Overførsler, dagpenge mfl. – revurdering”. Denne besparelse bruges til at annullere forhøjelse af  
SFO-takster. 
 


