Mandag d. 20.09.2021
NYT Stevns fremsender hermed dette budgetforslag for 2022.
Vi ønsker kommuneskatten nedsat til 25,25 % samt et budget i balance uden
kassetræk, der skal finansiere driften. Til disse formål finder vi ikke spareforslagene i
balancekataloget tilstrækkelige. De er forholdsvis små og går overvejende på den
helt borgernære velfærd. Vi mener, der er andre områder, der først skal kigges på.
Kommunens driftsudgifter er i denne valgperiode skruet op år efter år uden løbende
tilskæring og økonomien har nu nået et niveau, hvor driftsudgifterne ligger langt
over indtægterne. Det kræver en gennemgribende ændring på de mere strukturelle
områder at få økonomien i balance igen.
Vi håber derfor, at der efter valget til Stevns Kommunes kommunalbestyrelse 16
nov. 2021 kan samles en kreds af partier der vil genåbne budgettet, med det
udgangspunkt.
Vi mener at en skat på 26% er for høj, hvis vi skal være en attraktiv erhvervs- og
bosætnings kommune.
Ligeledes finder vi det helt uacceptabelt at Stevns borgerne skal betale 46,7 mio.kr i
strafsanktioner til staten over de næste 3 år. I indeværende år har vi allerede betalt
ca. 30 mio.kr.
Vi ønsker med en ny kommunalbestyrelse at kulegrave Stevns kommunes økonomi,
sammen med direktion og administrationen men med udgangspunkt i at
velfærdsområderne børn og ældreområdet friholdes for besparelser.
Vi har længe givet udtryk for at den politiske budgetproces skulle være startet i
starten af 2021 således at vi kunne have drøftet og fået beregnet på større greb i
økonomien.
Eksempler på økonomiske tiltag kunne være.
Ændret udvalgsstruktur med færre udvalg.
Nedjustering af honorar til kommunalbestyrelsen til tidligere niveau
Gennemgang af kommunens anbringelsesområde.
Justering af ledelsesstrukturen i Stevns Kommune, som er vokset med ca. 7 % i
indeværende valgperiode.

Tiltag der kan nedbringe sygefraværet til tidligere niveau.
Fokus på hvad der kan hentes på flere tværkommunale samarbejdsområder
Anlægsstop af nye anlægsinvesteringer, som ikke mindst også skal ses i lyset af et
overophedes marked.
Konsulenter og Advokater.
Borgermøder.

