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Struer den 17. september 2021 

Aftale om budget 2022 samt overslagsårene 2023-2025 

Der er med denne aftale indgået forlig om budgettet for 2022 samt overslagsårene 2023 - 2025 mellem 
Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og 
Dansk Folkeparti. 

Indledning 

Struer Kommune har og skal have en stabil og sund økonomi. Det er forudsætningen for den fortsatte 
udvikling af Struer Kommune som et attraktivt bosætningssted med et godt kommunalt serviceniveau, 
og et godt erhvervsklima med fleksibelt og vedkommende samspil mellem virksomhederne og kommu
nen. Dette forlig mellem alle partierne i Struer Byråd fastholder ambitionen om, at hele Struer Kommune 
skal fortsætte den positive udvikling. 

God service på velfærdsområderne og fokus på at udnytte potentialet for flere arbejdspladser samt et 
rigt og alsidigt kultur- og fritidsliv i kommunen er centrale prioriteringer. Prioriteringerne får retning gen
nem pejlemærkerne: Øget Vækst - Kerneopgaver - Økonomi som mulighed 

Byrådet fastholder indsatsen for at være og stadigt udvikle en attraktiv bosætnings- og erhvervskom
mune. Der er således konkrete indsatser for at fastholde og tiltrække flere borgere og virksomheder til 
kommunen. Blandt andet skal der i den kommende budgetperiode ske en markant udvikling af havne
området med det sigte at udvikle en ny bydel med boliger, liberalt erhverv og aktivitetsområder. Med 
denne investering sammenholdt med investeringerne i Venø, Oddesund og Jegindø havne forstærkes 
den fokuserede udvikling kommunes kystidentitet, som er central for den fortsatte udvikling af området 
som et særdeles attraktivt område i Danmark. 

For fortsat at have en robust økonomi med mulighed for vækst og velfærd, skal Byrådet forholde sig fire 
markante fokusområder - nemlig udviklingen: 

- i demografi med en lavere andel af børn og en øget andel af ældre

- af borgere på midlertidige forsørgelse
- på det specialiserede socialområde
- på specialundervisningsområdet

Indenfor alle fire områder er der eller vil der blive iværksat initiativer der analyserer mulige løsninger. 
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