Kom med input til Vordingborg
Kommunes budget 2018
Politikerne i Vordingborg inviterer nu
alle til at komme med input til
budgettet for 2018. Det sker ved et
borgermøde på Vordingborg Rådhus
torsdag den 7. september.
Inden Kommunalbestyrelsen går i gang med de politiske
forhandlinger om kommunens budget for 2018, så inviteres alle
borgere nu til, at komme med inspiration til hvad de gerne
ser, at næste års budget indeholder.
”På borgermødet vil vi fortælle om kommunens aktuelle
økonomiske situation, og hvilke udfordringer vi står med.
Samtidig kan vi få borgernes bud på, hvad de mener vi bør
prioritere, hvis
der er råd til nye tiltag,”siger borgmester Michael Seiding
Larsen.
Kommunalbestyrelsen holder fredag den 1. september 2017 et
indledende budgetseminar vedr. budget 2018-21. Her får
kommunalbestyrelsens medlemmer et mere præcist overblik over,
hvordan økonomien ser ud.
”Derfor vil vi på borgermødet kunne fortælle, hvilket frirum
der er, når vi skal til at forhandle budgettet i
Kommunalbestyrelsen, og dermed også hvor store muligheder der
er for eventuelt at
lave nye tiltag,” siger borgmesteren.
Der kan ikke gives garanti for, at de forslag der kommer på
borgermødet indarbejdes i næste års budget. ”Men vi lytter til
hvad borgerne siger, og vi vil behandle hver enkelt forslag
seriøst og overveje mulighederne,” siger borgmesteren.

Borgermødet finder sted: Torsdag den 7. september 2017 kl.
18.30 i Kantinen på Vordingborg Rådhus, Valdemarsgade 43, 4760
Vordingborg.
Kommunen er vært ved en kop kaffe, the eller vand.
Program:
Kl. 18.30
Velkomst v/ Borgmester Michael Seiding
Larsen
Kl. 18.40
Orientering om kommunens aktuelle
økonomiske situation og udfordringer v/ Borgmester Michael
Seiding Larsen
Kl. 19.00
Stande for samtlige udvalg – Hvad optager
udvalgene lige nu, og hvad er udviklingsperspektiverne og
udfordringerne i 2018 v/ Formænd- og næstformænd for udvalgene
Kl. 20.30

Opsamling i plenum og afrunding på dagen.

Mødet forventes at slutte ca. kl. 21.00.

