Et solidt og holdbart budget med visioner.
I SF´s og Det Radikale Vemstres ændringsforslag til budget 2010 har det været afgørende at der
dels skulle kunne laves et budget der stemte overens med virkeligheden og derfor kunne holde, og
dels at der kan indledes en nødvendig genopretning af de vigtige områder som er blevet kraftigt
beskåret i de seneste år.
Derfor Har SF og Det Radikale Venstre fastholdt den udmelding , som der oprindelig var fuld
enighed om i Kommunalbestyrelsen – at skatten skal sættes op med det der svarer til en Procent (44
mill)
I Sf´s og Det Radikale Venstres forslag er vægtningen mellem personskat og ejendomsskat
følgende:
Kan du skrive…..

Kultur:
Det er væstentligt at vi kan tilgodese, de gode , fremsynede initiativer som gøres rundt i kommen.
Derfor er der afsat 0,8 mill i 2010 og 1 mill i overslagsårene.
Forebyggelse.
Vi kan ikke leve med den fortsatte voldsomme stigning på anbringelses og støtte-området til udsatte
børn og unge.
Derfor vil vi afsætte penge til at uddanne sundhedsplejerskerne så de kvalificeres til at have særligt
fokus på at hjælpe disse børn.
Ligeledes ønsker vi at opnormere med en familiekonsulent der kan støtte mødre allerede i
graviditeten og selvfølgelig i den første svære tid.
Vi afsætter 1 mill til et skoletilbud til de store børn som i dag ikke får noget ud af det ordinære
tilbud, primært fordi de ikke kommer i skolen. Vi forestiller os et skole og klubtilbud i
ungdomsskoleregi. Her er gjort gode erfaringer og en stor del af de unge kan hjælpes videre i et
fornuftigt forløb.
Endelig er der afsat et beløb til yderligere klubtilbud, hvor der er behov for det.
Styrkelse af fokeskolen.
De store besparelser, som blev foretaget på skoleområdet i marts(?) måned stemte Sf og Det
Radikale Venstre ikke for. Det var hele 9 mill som blev sparet dels på normalundervisning og dels
på specialundervisning.
Besparelsen føres her tilbage, således at der stadig kan gives støttetimer til elever med vidtgående
problemer og således at kvaliteten i specialundervisningen ikke forringes. Der føres 8,8 mill tilbage
til skolerne.

