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Høring af budget 2019-2022
Økonomiudvalget har førstebehandlet direktionens budgetforslag for budget 20192022 samt direktionens omstillingskatalog, der skal bidrage til at nedbringe udgifterne. Begge dele vil nu indgå som udkast for den politiske forhandling om et budget for 2019. Materialet udsendes nu til høring i bestyrelser, interesseorganisationer, MED-udvalg samt råd og nævn.
Mandag den 27. august 2018 førstebehandler Kommunalbestyrelsen direktionens
budgetforslag. Du kan følge med i behandlingen på Ballerup NetTV på dette link:
Ballerup NetTV
Budgetforslag og omstillingskatalog kan ses på Ballerup Kommunes hjemmeside på
dette link: Høring om budgettet for 2019.
Af direktionens budgetforslag for 2019 ses, at Ballerup Kommune fortsat har en solid økonomi. Forventningen til indkomstskatteindtægterne er faldet, men opvejes af
en forbedring af indtægterne fra tilskud- og udligning samt selskabsskatteindtægter.
For at sikre den sunde og solide økonomi, også i årene der kommer, vil der fortsat
være behov for en stram styring af økonomien. Ballerup Kommunes økonomi er under pres grundet stigende udgifter, der bl.a. er en konsekvens af befolkningsudviklingen med stadigt voksende ældreårgange. Der arbejdes på at lette presset gennem investeringer i omstillingsprojekter, så opgaverne kan løses på en mere enkel
måde, hvorved kommunen fremadrettet kan nedbringe udgifterne.
Ønsker du at sende et høringssvar, kan svaret fremsendes til mailadressen
okonomi@balk.dk, så Ballerup Kommune har det senest tirsdag den 9. september 2018.
Dit høringssvar vil blive lagt på kommunens hjemmeside for høringssvar til budget
2019 sammen med de øvrige høringssvar. Dit høringssvar vil også blive præsenteret for Kommunalbestyrelsen inden den endelige budgetbehandling mandag den 8.
oktober 2018.
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