Høringssvar vedr. budget 2015 fra MED-udvalget i Plan, Byg og Erhverv
19. september 2014

MED-udvalget i Plan, Byg og Erhverv har drøftet forslaget til budget 2015 på sit møde den 11.
september 2014. Udvalget har følgende bemærkninger:
Udvalget ønsker at anerkende, at budgettet er udarbejdet ud fra et ønske om balance og stabil
økonomi. Der er stor tilfredshed med, at fokus er på en ansvarlig økonomistyring.
Konkret ønsker MED-udvalgtet at udtrykke tilfredshed med, at der er afsat penge til
byggesagsbehandlingen og herunder udfordringerne med lovliggørelsessager - byggerier som er
gennemført uden tilladelse. Ligesom MED-udvalget finder det fortsatte fokus på bosætning, som
en central aktivitet i forhold til tiltrækning og fastholdelse af kommunens skatteydere og
skatteindtægtsgrundlag. Derfor har MED-udvalget med tilfredshed noteret, at der også i
overslagsårene er afsat midler hertil. Det vil kunne sikre en kontinuitet i det arbejde.
Udvalget ser det som en udfordring:









At der ikke er afsat midler til digitalisering af kommuneplaner og lokalplaner, der er en
del af Statens Digitaliseringsstrategi 2011-2015, hvor det er en forventning, at
kommunen løfter denne opgave. I forbindelse med opstart planstrategiarbejdet i
efteråret vil det være rationelt, hvis det arbejde kunne starte i på den digitale
platform. Det initiale investeringsbeløb kan eventuelt deles over to år.
At der er afsat et relativ lille beløb til medfinansiering af ansøgninger til nationale og
eu puljemidler, hvor kommunens afsatte midler kan forøges med 40-50%. Det drejer sig
f.eks. om:
o midler til medfinansiering af ansøgninger til erhvervsudviklingsprojekter
o midler til medfinansiering af ansøgninger til realisering af
klimatilpasningsplanen
At der ikke er afsat midler til opfølgende initiativer i relation til Klimatilpasningsplanen,
der forventes vedtaget i oktober 2015. For at de angive initiativer vil kunne
iværksættes, vil der være behov for supplerende undersøgelser, kort mm til at
understøtte disse initiativer.
At udfordringen vedr. ressourcer til administration af puljerne vedr. nedrivning af
utidssvarende boliger og byfornyelse ikke er løst
At der mangler driftsmidler til vedligeholdelse af Bøgelunden i Hørve, når den står
færdig.

