Vækst
& Velfærd
Bredt forlig sikrer vækst og velfærd i Esbjerg Kommune
Fem partier i Esbjerg Byråd har indgået et bredt forlig om budgettet for
de næste fire år. Aftalen indeholder nye driftsinitiativer for 170 mio. kr. og
anlægsprojekter for 285 mio. kr. Blandt andet et lavere anlægsniveau og færre
udgifter til flygtninge end forventet giver flere penge til velfærd.
28 af Esbjerg Byråds 31 medlemmer har netop indgået forlig om Esbjerg Kommunes budget for 2018
og overslagsårene og dermed sat rammen for kommunens udvikling i de næste fire år. Bag det brede
forlig står Venstre (V), Socialdemokratiet (A), Socialistisk Folkeparti (F), Enhedslisten (Ø) og Borgerlisten.
Partierne bag forliget sætter særligt fokus på at sikre den rette balance mellem fortsatte investeringer i
ny vækst og styrkelse af serviceniveauet på de store velfærdsområder.

Endnu bedre folkeskolen
Partierne vil skabe en endnu bedre folkeskole og investerer 40 mio. kr. i elevernes læring og trivsel og
herunder også en styrket indsats overfor ordblinde.

Ny daginstitution
I Norddalsparken i Sædding-Gjesing-området sætter forligspartierne 36,8 mio. kr. af til at bygge en ny
daginstitution, som erstatter den nuværende. Det betyder, at børn og voksne samles i ét nyt og moderne hus som base for hverdagen.

Godt nyt til foreningslivet
På Esbjerg Strands kommende havneø investerer forligspartierne 24 mio. kr. i et nyt maritimt center,
der har en samlet pris på 43 mio. kr. Det gør at de maritime foreninger kan samles i et fælles miljø.
Med budgetaftalen får kultur og fritidscenteret Energien i Skads-Andrup 10 mio. kr.

Tilbage i job
Tre investeringsprojekter til i alt 21,7 mio. kr. skal få flest muligt ledige og sygemeldte tilbage på arbejdsmarkedet.

Handicapområde under pres
Der er pres på udgifterne på området for voksne handicappede, og derfor er forligspartierne opmærksomme på at være på forkant med udviklingen. Det er der i budgettet taget højde for med en ekstra
tilførsel på 25,8 mio. kr.

Levealderen stiger
I budgettet tager forligspartierne med 32 mio. kr. højde for, at der i 2027 vil være 40 pct. flere borgere
over 80 år.
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Bedre rammer
Med en investering på 12,6 mio. kr. fremtidssikrer forligspartierne infrastrukturen med elektroniske parkeringstavler og moderne lysregulering, så det bliver lettere for alle trafikanter at komme
igennem byerne.
Esbjerg Lufthavn får 10 mio. kr. til at bygge en ny hangar, som gør lufthavn attraktiv over for flyselskaber og samtidig styrker mulighederne for erhvervslivet.
For 8 mio. kr. bliver Korsbrødregade og Sønderportsgade i Ribe ført tilbage til den oprindelige stil
med brosten i stedet for asfalt.

Se budgetforliget
Få mere information om budgetforliget på Esbjerg Kommunes budgethjemmeside –
www.budget.esbjergkommune.dk.
Her ligger forligsteksten og fem faktaark om Budget 2018-2021.

Kontaktinformation:
Johnny Søtrup, Venstre, borgmester i Esbjerg Kommune, tlf. 2724 1200, johs@esbjergkommune.dk
John Snedker, Socialdemokratiet, tlf. 7266 3303, josn@esbjergkommune.dk
Diana Mose Olsen, Socialistisk Folkeparti, tlf. 2943 2926, diol@esbjergkommune.dk
Sarah Nørris, Enhedslisten, tlf. 4012 2155, sac1@esbjergkommune.dk
Henrik Vallø, Borgerlisten, tlf. 4044 6002, heval@esbjergkommune.dk
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