Konservatives budget forslag 2019-2022
Konservative foreslår;
1) at Konservatives forslag til budget 2019-2022 jf. vedhæftede afstemningsark godkendes.
2) at forslagene om nedlæggelse af stående udvalg medfører en kommende udvalgsstruktur med to
stående udvalg i form af By, Plan og erhvervsudvalg og en sammenlægning af det eksisterende
skoleudvalg, Socialudvalg og Børne, Fritids- og kulturudvalg til et udvalg.
3) at beslutningen om udmøntning af rammebesparelse sker ved følgende proces;
 Alle råd, nævn, bestyrelser høres om eventuelle forslag til udmøntning af rammebesparelsen
på deres område
 Direktionen fremlægger deres forslag til konkret udmøntning med udgangspunkt i 1) at
besparelserne primært skal have mindst mulig konsekvens for de borgernære
velfærdsydelser, 2) med et fokus på effektivisering af administrative rutiner og praksisser, 3)
bedre indkøb, 4) regulering af PL fremskrivningen, 5) Eventuel strukturelle
sammenlægninger, 6) og hvis der er en direkte konsekvens for serviceniveauet over for
borgerne, skal de primære serviceområder på børne- og ældreområdet sikres de mindste
besparelser.
 Forslagene fra råd, nævn, bestyrelser og direktion forelægges for kommunalbestyrelsen på
først et temamøde og dernæst til endelig forhandling og beslutning mellem partierne inden
udgangen af november måned 2018.
4) at det tekniske anlægsbudget med til rettelser jf. afstemningsark genåbnes for ny prioritering for
2019-2021
Som supplement til ovenstående kan det oplyses, at Konservative anerkender kommunens
vanskelige økonomiske vilkår og at budgettet skal tilpasses i forhold til servicerammen på 20
millioner kr. Det er Konservatives opfattelse, at der i denne alvorlige situation er behov for en langt
mere indgående drøftelse med råd, nævn og bestyrelser om mulige prioriteringsforslag, ligesom det
ønskes, at kommunens samlede ledelse, foretager en prioritering af, hvordan besparelserne kan
udmøntes ved en ramme besparelse.
Det er Konservatives vurdering, at vi ved denne model, dels får skabt et budget i balance, med
inddragelse af alle relevante parter og med et fælles ejerskab til de løsninger der vælges, og som
grundet det høje beløb vil medføre serviceforringelser.
I forhold til anlægsbudgettet er Dragør særligt udfordret, idet der fra 2020 er muligheder for anlæg,
men at kommunen ikke har de nødvendige midler til anlæg og med en generel udfordring af
likviditet. Det er Konservatives opfattelse, at en sådan situation må medføre at
kommunalbestyrelsen stopper op, gør status på nuværende prioriteringer og derefter foretager en
fornyet vurdering af kommende års anlægsopgaver.

