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Oversigt over budgetkatalog (tekniske korrektioner, reduktioner og udvidelser)
Tekniske blokke:
ØK

10-T-1

Kommunalvalg

ØK

10-T-2

Gebyr, adm.bidrag og tinglysningsudgifter vedr. lån til betaling af ejendomsskatter

ØK

10-T-3

Tjenestemandspensioner

ØK

10-T-4

Lønpuljer - barselsudligningspulje
Tekniske blokke i alt ØK

2014

2015

2016

2017

0

0

0

150.000

500.000

500.000

500.000

500.000

100.000

100.000

100.000

100.000

-500.000

-500.000

-500.000

-500.000

100.000

100.000

100.000

250.000

15.000.000

15.000.000

15.000.000

15.000.000

FI

11-T-1

Familie: Anbringelse i opholdssteder, familiepleje m.v.
samt døgninstitutioner

FI

11-T-2

Folkeskoler/SFO: Flytning af Specialpædagogisk bistand
førskolebørn fra skoleområdet til PPR

FI

11-T-3

Folkeskole/SFO: Korrektion efter klassetal

FI

11-T-4

Folkeskole/SFO: Klassetal demografipulje for overslagsårene

FI

11-T-5

Folkeskole/SFO: Korrektion af SFO efter børnetal

FI

11-T-6

Folkeskole/SFO: Korrektion af tidl. SFO efter børnetal

-92.785

-92.785

-92.785

-92.785

FI

11-T-7

Folkeskole/SFO: SFO demografipulje for overslagsårene

0

-449.944

-628.817

-555.207

FI

11-T-8

Folkeskole/SFO: Korrektion af efterskoleophold

1.100.000

1.100.000

1.100.000

1.100.000

FI

11-T-9

Dagtilbud: Korrektion for børnetal

-2.055.127

-2.013.509

-1.957.802

-1.957.802

FI

11-T-10

Dagtilbud: Demografipuljen for overslagsårene

0

-1.375.852

-2.230.789

-3.051.855

13.337.016

10.390.338

7.949.735

5.327.279

4.057.325

4.057.325

4.057.325

4.057.325
9.158.472

Tekniske blokke i alt FI
SÆ

12-T-1A

Aktivitetsbestemt medfinansiering

SÆ

12-T-1B

Demografi på sundhedsområdet

SÆ

12-T-2

Fælleskommunal tandregulering - FKO

SÆ

12-T-3

SÆ
SÆ

0

0

0

0

-562.500

-562.500

-562.500

-562.500

0

-1.162.500

-2.625.000

-4.500.000

-52.572

-52.572

-52.572

-52.572

0

3.324.445

6.212.427

33.073

33.073

33.073

33.073

Kørsel til træningsområdet

529.065

498.065

498.065

498.065

12-T-4

Driftsudgifter vedr. nyt bassin i Tirstrup

131.648

315.955

315.955

315.955

12-T-5

Demografi på ældreområdet

0

2.000.000

7.000.000

14.000.000

SÆ

12-T-6

Driftsudgifter vedr. nyt Dagcenter Søhusparken

0

1.067.000

1.067.000

1.067.000

SÆ

12-T-7

Uddannelse af elever på ældreområdet

-553.925

SÆ

12-T-8

Fejlindberetninger i budget 2013

SÆ

12-T-9

SÆ
SÆ

-729.244

-647.900

-553.925

-1.005.568

-2

-96.358

-96.358

Frit valg - visiterede timer

5.191.580

5.191.580

5.191.580

5.191.580

12-T-10

Mellemkommunale refusioner

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

12-T-11

Merudgift pga. demografi - Voksen- og handicapområdet

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

SÆ

12-T-12

Budgetkorrektioner vedr. voksenhandicapområdet

9.000.000

11.000.000

11.000.000

11.000.000

SÆ

12-T-13

Kontante ydelser, Førtidspension

-14.843.179

-17.304.507

-21.055.705

-6.735.185

SÆ

12-T-14

Boligsikring og ydelse

-2.188.014

-3.071.647

-3.434.922

-3.434.922

12-T-15

Mulig besparelse på eksterne tilbud pga. 2,5%
effektivisering iflg. rammeaftalen

SÆ

-627.514

-627.514

-627.514

-627.514

2.049.172

10.335.873

16.107.001

42.373.566
47.433

NTM 14-T-1

Tekniske blokke i alt SÆ
Randersvej 22 - Landbrugsejendom opkøbt til udvikling af
erhvervsområde

3.784

47.433

47.433

NTM 14-T-2

Midtdjurs Friskole ændring af lejevilkår

-23.756

-23.756

0

0

NTM 14-T-3

Posthuset i Ryomgaard

117.580

117.580

117.580

117.580

NTM 14-T-4

Midlertidigt bibliotek i Bådshoppen

135.000

135.000

135.000

135.000

NTM 14-T-5

Afgifter på fjernvarme

450.000

450.000

450.000

450.000

NTM 14-T-6

Bugtrupvej 26, Kolind opsagt lejemål

-35.283

-35.283

-35.283

-35.283

NTM 14-T-7

Skovvænget 7A, Tirstrup solgt

NTM 14-T-8

Søndergade 43, Ebeltoft Vandrehjem

NTM 14-T-9

Hovedgaden 10, Rønde Kringlen

NTM 14-T-10

Grundvandsbeskyttelse

NTM 14-T-11

Vej og parkvæsen vedligehold af nye cykelstier og trafiksikkerhedsprojekter

NTM 14-T-12

Skødshoved Havn projektet annulleret

-2-

-71.833

-71.833

-71.833

-71.833

-258.684

-258.684

-258.684

-258.684

153.564

153.564

153.564

153.564

-451.425

-451.425

1.196.102

1.196.103

270.000

270.000

270.000

270.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000
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NTM 14-T-13

Havne - friplads i Ebeltoft Havn til både med et specielt
kulturelt formål.

PUK 15-T-1

Tekniske blokke i alt NTM
Ebeltoft Vandrerhjem - nulstilling af budget på grund af
udlejning

15. august 2013

50.000

50.000

50.000

50.000

288.947

332.596

2.003.879

2.003.880

56.619

56.619

56.619

56.619

Ingen prisfremskrivning og uændrede takster for Fregatten Jylland, Musikskolen, Biblioteket og Folkeoplysningen
PUK 15-T-2

8.576

8.576

8.576

8.576

90.000

90.000

90.000

90.000

PUK 15-T-3

Biblioteket - løbende drift vedrørende ny serverdrift

PUK 15-T-4

Biblioteket - løbende drift vedr. midlertidig placering
(PUK´s andel)

54.000

54.000

54.000

54.000

PUK 15-T-5

Biblioteket - Danskernes Digitale Biblioteker (DDB)

220.200

220.200

220.200

220.200

PUK 15-T-6

Biblioteket - KOMBIT

423.000

48.000

48.000

48.000

Tekniske blokke i alt PUK

852.395

477.395

477.395

477.395

0

0

0

0

16-T-1

Førtidspensionsreform flytning af midler mellem SÆ og
AU

AU

16-T-2

Flytning af midler fra konto for Lægeerklæringer til konto 6
Jobcenteret

AU

16-T-3

Flaskehalsmidler

AU

16-T-4

Revalidering

AU

16-T-5

Arbejdsskadesforsikring - kontanthjælpsmodtagere m.v.

AU

16-T-6

Uddannelsesydelse

AU

16-T-7

Ledighedsydelse

-500.000

-500.000

-500.000

-500.000

AU

16-T-8

A-dagpenge, løntilskud og forsikrede ledige

-14.807.406

-14.807.406

-14.807.406

-14.807.406

Tekniske blokke i alt AU

-12.004.406

-12.004.406

-12.004.406

-12.004.406

-1.265.250

-1.389.750

-659.950

-659.950

AU

Lov- og cirkulæreprogram
Tekniske driftsændringer i alt

0

0

0

0

-497.000

-497.000

-497.000

-497.000

2.800.000

2.800.000

2.800.000

2.800.000

-500.000

-500.000

-500.000

-500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

3.357.874

8.242.046

13.973.654

37.767.764

10-R-1

Reduktionsblokke:
Reduktion vedrørende priser KMD

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

ØK

10-R-2

Rammebesparelse IKT

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

ØK

10-R-3

Besparelse på øvrige administrationsudgifter ud over løn

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

ØK

10-R-4

Ledelse

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

ØK

10-R-5

Digitalisering

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

ØK

10-R-6

Effektivisering/personalereduktioner

-2.000.000

-2.000.000

-2.000.000

-2.000.000

ØK

10-R-7

HOS - Helhedsorienteret sagsbehandling

-2.500.000

-2.500.000

-2.500.000

-2.500.000

ØK

10-R-8

Seniorpolitiske initiativer

-159.950

ØK

10-R-9

Arbejdsskadeforsikring

ØK

Reduktionsblokke i alt ØK
FI

-159.950

-159.950

-159.950

-2.000.000

0

0

0

-11.659.950

-9.659.950

-9.659.950

-9.659.950

11-R-1

Familie: Sundhedsudgifter m.v. 1% reduktion

-64.542

-58.221

-58.221

-58.221

FI

11-R-2

Familie: Tilbud til børn og unge med særlig behov 1% reduktion

-336.599

-336.599

-336.599

-336.599

FI

11-R-3

Folkeskole/SFO: Stop for tilskud til tidlig SFO på friskolerne

-800.000

-800.000

-800.000

-800.000

11-R-4

Folkeskole/SFO: Stop for bevilling af skolebuskort til
10.kl. centeret i Grenå

-125.000

-300.000

-300.000

-300.000

11-R-5

Folkeskole/SFO: Flytning af 7.- 9. klasse fra Molsskolen til
Ebeltoft skole

-300.000

-700.000

-700.000

-700.000

11-R-6

Folkeskole/SFO: Reduktion af tildeling til SFO og justering af forældrebetaling

-2.500.000

-5.900.000

-5.900.000

-5.900.000

FI

11-R-7

Folkeskole/SFO: Hjemtagelse af børn fra specialskoler i
andre kommuner, hhv. 20 børn i 2014, 30 børn i 2015 og
40 børn fra og med 2016

-2.480.000

-7.192.000

-10.168.000

-11.904.000

FI

11-R-8

Ungdomsskolen: Reduktion af Ungdomsskolens ledelse

-550.000

-550.000

-550.000

-550.000

FI

11-R-9

Ungdomsskolen: Reduktion af antallet af åbningsaftener i
ungdomsklubberne

-250.000

-250.000

-250.000

-250.000

FI
FI
FI
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FI

11-R-10

Ungdomsskolen: Reduktion af antallet af undervisningstimer til Ungdomsskolens lovpligtige almenundervisning

-350.000

-350.000

-350.000

-350.000

FI

11-R-11

Ungdomsskolen: Lukning af ungdomsklubberne i Ådalen
og på Mols

-350.000

-350.000

-350.000

-350.000

FI

11-R-12

Ungdomsskolen: Lukning af juniorklubben på Mols

-340.000

-340.000

-340.000

-340.000

FI

11-R-13

Ungdomsskolen: Ændret finansiering af juniorklubtilbud

-1.375.000

-3.300.000

-3.300.000

-3.300.000

FI

11-R-14

Dagtilbud: Dagplejen og daginstitutioner 1% reduktion

-1.303.000

-1.297.270

-1.292.754

-1.292.754

FI

11-R-15

Dagtilbud: Omkostningsreduktioner vedr. PAU og pædagogstuderende samt private tilbud mv.

-2.550.000

-2.550.000

-2.550.000

-2.550.000

FI

11-R-16

Dagtilbud: Thorsager Børnehus, ledelses reduktion

0

-346.500

-346.500

-346.500

FI

11-R-17

Dagtilbud: Ebeltoft samling af institution på Egedalsvej

-269.500

-481.250

-654.500

-654.500

-13.943.641

-25.101.840

-28.246.574

-29.982.574

SÆ

12-R-1

1% besparelse på indkøb og drift

-3.602.611

-3.602.611

-3.602.611

-3.602.611

SÆ

12-R-2

Kørsel til læge og speciallæge

-400.000

-400.000

-400.000

-400.000

SÆ

12-R-3

Reduktion serviceniveau - rengøring hver 3. uge

-2.100.000

-2.100.000

-2.100.000

-2.100.000

SÆ

12-R-4

Syddjurs træner for en bedre fremtid - trænende hjemmehjælp

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

SÆ

12-R-5

Velfærdsteknologi

-1.500.000

-4.000.000

-6.500.000

-7.500.000

-300.000

-300.000

-300.000

-300.000

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

Reduktionsblokke i alt FI

SÆ

12-R-6

SÆ

12-R-7

Besparelse via forhandling af individuelle takster på eksterne botilbud
Nedsættelse af ugentligt timetal til aktivitets- og samværstilbud

SÆ

12-R-8

Nedsættelse og ændring af serviceniveau for bostøtte via
takstreduktion

-440.000

-440.000

-440.000

-440.000

12-R-9

Nedsættelse af serviceniveau for bostøtte via ændringer
af ydelser

-300.000

-560.000

-560.000

-560.000

SÆ

12-R-10

Nedsættelse af serviceniveau for bostøtte via omorganisering

-400.000

-400.000

-400.000

-400.000

SÆ

12-R-11

-100.000

-100.000

-100.000

-100.000

SÆ

12-R-12

Besparelse på misbrugscentrets alkoholbehandling af
borgere med alkoholproblematikker
Reduktion vedr. midlertidige ophold - § 107 serviceloven

-200.000

-200.000

-200.000

-200.000

SÆ

12-R-13

Personlige, kropsbårne hjælpemidler

-800.000

-800.000

-800.000

-800.000

SÆ

12-R-14

Takstnedsættelse på den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse STU

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

SÆ

12-R-15

Rammebesparelse på hjælpemiddelcentret

-130.000

-130.000

-130.000

-130.000

SÆ

12-R-16

1% prisreduktion varekøb

-296.120

-296.120

-296.120

-296.120

SÆ

12-R-17

Fra telebus til visiteret kørsel

-900.000

-900.000

-900.000

-900.000

Reduktionsblokke i alt SÆ

SÆ

-12.768.731

-15.528.731

-18.028.731

-19.028.731

NTM 14-R-1

Reduktion i husleje på ældrevenlige boliger i Hornslet

-700.000

-700.000

-700.000

-700.000

NTM 14-R-2

Ejendomme - vedligeholdelse af udenomsarealer

-300.000

-300.000

-300.000

-300.000

NTM 14-R-3

Vejvedligeholdelse - reduktioner i servicenivaeu samt effektivisering

-2.500.000

-2.500.000

-2.500.000

-2.500.000

NTM 14-R-4

Kollektiv trafik - ophør telebusordning samt effektivisering

-800.000

-800.000

-800.000

-800.000

NTM 14-R-5

Rammebesparelse på vandløbsvæsen

-200.000

-200.000

-200.000

-200.000

NTM 14-R-6

Rammebesparelse på naturpleje

-200.000

-200.000

-200.000

-200.000

NTM 14-R-7

Rammebesparelse på miljøbeskyttelse

-200.000

-200.000

-200.000

-200.000

NTM 14-R-8

Betalingsparkering

-500.000

-1.500.000

-1.500.000

-1.500.000

NTM 12-R-9

Kørsel Firkløverskolen

-250.000

0

0

0

-5.650.000

-6.400.000

-6.400.000

-6.400.000

PUK 15-R-1

Reduktionsblokke i alt NTM
Tilskud til frivilligt socialt arbejde - reduktion

-250.000

-250.000

-250.000

-250.000

PUK 15-R-2

Udviklingspuljen - reduktion af puljen

-250.000

-250.000

-250.000

-250.000

PUK 15-R-3

Syddjurs Teaterforening – teater for voksne - bortfald af
tilskud

-222.645

-222.645

-222.645

-222.645

PUK 15-R-4

Solgården – harmonisering af tilskud

-54.436

-54.436

-54.436

-54.436

PUK 15-R-5

Voksenundervisning (hovedområde 1) – nedsættelse af
tilskud til voksenundervisning

-200.000

-200.000

-200.000

-200.000
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PUK 15-R-6

Lokaletilskud til Thorsager Skole (harmonisering)

PUK 15-R-7

Besparelse Syddjurs Bibliotek - det åbne bibliotek, samt
harmonisering af biblioteksstrukturen (skal ses i sammenhæng med anlægsblok 15-A-1)

PUK 15-R-8
PUK 15-R-9

Museum Østjylland - tilskuddet prisfremskrives ikke
Styrkelse af faciliteter - selvejende haller - nedsættelse af
puljen

AU

16-R-1

Reduktionsblokke i alt PUK
Driftsudgifter

16-R-2

UU Djursland

AU

Reduktionsblokke i alt AU
Reduktioner - direktionens oplæg i alt

15. august 2013
-52.237

-52.237

-52.237

-52.237

-672.000

-672.000

-672.000

-672.000

-55.000

-55.000

-55.000

-55.000

-175.000

-175.000

-175.000

-175.000

-1.931.318

-1.931.318

-1.931.318

-1.931.318

-3.075.000

-3.075.000

-3.075.000

-3.075.000

-125.000

-125.000

-125.000

-125.000

-3.200.000

-3.200.000

-3.200.000

-3.200.000

-49.153.640

-61.821.839

-67.466.573

-70.202.573

ØK

10-U-1

Personale til familieafdelingen

1.800.000

1.350.000

900.000

900.000

ØK

10-U-2

Personale til sagsbehandling på landbrugsområdet

1.000.000

1.000.000

0

0

ØK
FI

10-U-3
11-U-1

Beredskabsområdet
Folkeskole/SFO: Finansiering af folkeskolereformen. Beløb beregnet ud fra, at fagopdelte timer varetages af lærere, og de understøttende timer varetages af pædagoger.
Beløbet afsættes som pulje til udmøntning af byrådet inden skoleåret 2014/2015.

212.440
2.000.000

212.440
5.000.000

212.440
5.000.000

212.440
5.000.000

SÆ

12-U-1

Øgede aktiviteter på Sundhedsområdet

2.250.000

2.250.000

2.250.000

2.250.000

0

0

0

500.000

7.262.440

9.812.440

8.362.440

8.862.440
2017

PUK 15-U-1

Beløb til udbetaling til Kulturhovedstad i 2017

Udvidelser - direktionens oplæg i alt

2014

2015

2016

ØK

10-U-4

Ikke medtagne udvidelser
Forbedring af datakvaliteten i BBR

750.000

1.000.000

250.000

0

SÆ

12-U-2

Øget misbrugsindsats ift. børn i familier med misbrug

400.000

800.000

800.000

800.000

NTM 14-U-1

Vejvedligeholdelse - belægninger

6.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

NTM 14-U-2

Vejdrift - vedligeholdelse af fortove

1.000.000

1.000.000

2.000.000

2.000.000

PUK 15-U-2

Billedkunstrådet - budget

75.000

75.000

75.000

75.000

PUK 15-U-3

Landsbyudviklingsplaner/kataloger
Samlet

Tekniske driftsændringer
Reduktioner - direktionens oplæg
Udvidelser - direktionens oplæg
I alt - direktionens oplæg
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250.000

250.000

250.000

250.000

8.475.000

9.125.000

9.375.000

9.125.000

3.357.874

8.242.046

13.973.654

37.767.764

-49.153.640

-61.821.839

-67.466.573

-70.202.573

7.262.440

9.812.440

8.362.440

8.862.440

-38.533.326

-43.767.353

-45.130.479

-23.572.369
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Oplæg til anlægsbudget
ØK
ØK
ØK
ØK
ØK
ØK
ØK
ØK
FI
FI
FI
FI
FI
FI
SÆ
SÆ
SÆ
SÆ
SÆ
SÆ
SÆ
SÆ
SÆ
SÆ
NTM
NTM
NTM
NTM
NTM
NTM
NTM
NTM
NTM
NTM
NTM
NTM
NTM
PUK
PUK
PUK
PUK
PUK
PUK
PUK
PUK

Projekt
IT-løsning i Rønde
Salg af administrationsbygning i Rønde
Administration Hornslet ombyg
Administration Ebeltoft ombyg
Salg af museumsbygning Ebeltoft
Køb af Lyngevej 5 A-P
Salg af grunde
Salg af ejendomme
Strukturtilpasning skoler - reform

2014

2015
2016
2017
0
1.000.000
0
0
0
0 -7.100.000
0
5.800.000
5.800.000
0
0
16.800.000
8.434.984
0
0
0
0 -3.000.000
0
1.801.800
0
0
0
-16.000.000 -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000
0
0
0
-13.000.000
4.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000

ABA-anlæg på skolerne (Automatisk
Brandalarmeringsanlæg)
IT- visionsplan på skoleområdet
Arbejdsmiljøprojekter o. lign. skoler
Strukturtilpasning dagtilbud
Fælles Børneliv i Thorsager
Sundhed og social
Varmtvandsbassin i Tirstrup
Dagcenter Søhusparken
Parkering Tirstrup - asfalt
Strukturtilpasning ældreområde Rønde
Aktivitetscentret Marie Magdalene - Ombygning af badeværelser og etablering af
køkkendepot

1.750.000

1.750.000

1.750.000

1.750.000

0
500.000
7.500.000
4.500.000
-22.758
6.800.000
5.461.591
500.000
0

6.190.404
500.000
9.000.000
0
-5.690
0
7.000.000
0
500.000

0
500.000
10.000.000
0
0
0
0
0
8.000.000

0
500.000
10.000.000
0
0
0
0
0
12.000.000

765.000

0

0

0

Udvidelse af Aktivitetscentret Marie Magdalene
Renovering kapel sundhedscenter
Renovering Bakkegården Ebeltoft
Velfærdsteknologi
Jordforsyning
Cykelsti, Hornslet - Løgten
Cykelstier/trafiksikkerhed
Vejafvandingsbidrag
Vejbelysning udfasning af lyskilder
Ebeltoft Sundhedscenter - kloakrenovering
Korupskovvej - sikring
Kantsikring af Rosenholm Å
God adgang mærkning (handikap)
Foreløbig klimasikring af Thorsager
Pulje til trafikinvesteringer / prioritering
Energibesparende foranstaltninger 11-14
Energibesparende bygningsrenovering
Ubemandede biblioteker
Pulje til Landsbyfornyelse 2014
Byfornyelse - Kolind
Byfornyelse Mørke
Hotel Rønde - renovering
Bibliotek og borgerhus i Kolind
Ebeltoft bibliotek flyttes til bykerne
Museumslokaler, Ebeltoft

0

0

3.400.000

0

0
0
4.600.000
16.000.000
3.100.000

0
0
2.730.000
10.000.000
0
2.500.000
3.111.858
5.000.000

0
0

3.111.858
4.000.000

300.000
4.500.000
3.650.000
10.000.000
0
2.500.000
3.111.858
5.000.000

1.220.000

1.440.000

1.840.000

750.000
0
340.000
300.000
0
1.547.601
5.000.000
710.800
1.730.000
1.250.462
150.000
5.000.000
3.800.000
655.000
0
80.421.354

2.000.000

2.000.000
400.000

0
0
10.000.000
0
0
0
1.000.000
1.400.000
7.700.000
6.500.000
0
93.271.556

9.000.000
0
10.000.000
0
0
0
2.000.000
0
0
8.000.000
6.000.000
71.131.858
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10.000.000
0
2.500.000
3.111.858
5.000.000

9.000.000
0
10.000.000
0
0
0
1.000.000
0
0
0
0
60.861.858
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10 Økonomiudvalget
10.1 Tekniske blokke
Løbenummer
10-T-1
Udvalg:
Betegnelse
Kommunalvalg
Ændring (kr.)
2014
- foran mindreudgifter
0

Økonomiudvalget
2015
0

2016
0

2017
150.000

Udgiften til afholdelse af kommunalvalg er erfaringsmæssigt cirka 150.000 kr. højere end
det faste beløb der er budgetlagt med til folketingsvalg, EU-valg eller folkeafstemning.

Løbenummer
Betegnelse

10-T-2
Udvalg:
Økonomiudvalget
Gebyr og administrationsbidrag og Tinglysningsudgifter vedr. lån til betaling af ejendomsskatter
Ændring (kr.)
2014
2015
2016
2017
- foran mindreudgifter
500.000
500.000
500.000
500.000
Gebyr og administrationsbidrag – indtægter betalingskontoret
Ud fra regnskab 2012 og omlægningen af opkrævning som følge af etableringen af Udbetaling Danmark skønnes indtægten fra gebyrer at blive 600.000 kr. lavere.
En stor del af mindreindtægten skyldes, at Syddjurs Spildevand selv har overtaget opgaven med udsendelse af rykkere. En mindre del skyldes at Syddjurs Kommune fremadrettet
ikke længere udsender rykkere for en del områder, som er overgået til Udbetaling Danmark, f.eks. underholdsbidrag, børnefamilieydelse m.v.
Tinglysningsudgifter vedrørende lån til betaling af ejendomsskatter
Budgettet for 2014 nedskrives med 100.000 kr. ud fra forbruget i 2012.

Løbenummer
10-T-3
Udvalg:
Betegnelse
Tjenestemandspensioner
Ændring (kr.)
2014
- foran mindreudgifter
100.000

Økonomiudvalget
2015
100.000

2016
100.000

2017
100.000

Budgettet for 2014 til tjenestemandspensioner er på nuværende tidspunkt skønnet ud fra
forbruget i foråret 2013 omregnet til årsbasis og fremskrevet med 1,2%. Der skønnes er
merudgift i 2014 på 100.000 kr. Merudgiften skyldes, at antallet af personer der får udbetalt tjenestemandspension har været stigende siden 2011. Hvor der var 103 personer i
maj 2011 er der 111 personer i maj 2013.
Løbenummer
10-T-4
Udvalg:
Økonomiudvalget
Betegnelse
Lønpuljer - barselsudligningspulje
Ændring (kr.)
2014
2015
2016
- foran mindreudgifter
-500.000
-500.000
-500.000
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Barselsudligningspuljen udligner forskellen mellem lønudgifter og barselsrefusion. Ud fra
afregningerne i 2012 og starten af 2013 ser det ud til, at puljen kan reduceres med cirka
500.000 kr.

10.2 Reduktionsblokke
Løbenummer
10-R-1
Udvalg:
Økonomiudvalget
Betegnelse
Reduktion vedrørende priser KMD
Ændring (kr.)
2014
2015
2016
- foran reduktionsbeløb
-1.000.000
-1.000.000
-1.000.000

2017
-1.000.000

Pr. 1. januar 2014 sænker KMD listepriserne med 8 %. For Syddjurs Kommunes vedkommende er der beregnet en forventet nedsættelse med 1.017.000 kr. ift. budgetoplægget.
Det skal præciseres, at omkostningerne til KMD kun er skønnede, da den endelige faktura
ved udgangen af 2014 beregnes efter fagområdernes/Syddjurs Kommunes konkrete aktiviteter, kommunens indbyggertal og faktisk sagsvolumen.
Det skal bemærkes, at Syddjurs Kommune i perioden 2007 til 2012 havde en fastprisaftale, som betød at omkostningerne for 2013 stiger med mindst 20 %.

Løbenummer
10-R-2
Udvalg:
Betegnelse
Rammebesparelse IKT
Ændring (kr.)
2014
- foran reduktionsbeløb
-1.000.000

Økonomiudvalget
2015
-1.000.000

2016
-1.000.000

2017
-1.000.000

Rammebesparelse. Hentes primært ved at udskyde indkøb af hard- og software samt genforhandling af eksisterende aftaler.

Løbenummer
10-R-3
Udvalg:
Økonomiudvalget
Betegnelse
Besparelser på øvrige administrationsudgifter ud over løn
Ændring (kr.)
2014
2015
2016
- foran reduktionsbeløb
-1.000.000
-1.000.000
-1.000.000

2017
-1.000.000

Diverse reduktioner på administrationsområdet som listet herunder:
På Turisme- og erhvervsområdet har der løbende været et mindre forbrug så
der er overført midler mellem årene. Derfor reduceres med 150.000 kr. af et
budget på 5 mio. kr.. Det giver mindre fleksibilitet i forhold til at tage nye projekter ind uden at søge om tillægsbevilling.
Arbejdsmiljøkurser. Kontoen går til afholdelse af arbejdsmiljøkurser for hele
organisationen. Af et budget på 100.000 reduceres med 50.000, da budgettet
ikke har været brugt fuldt ud hidtil.
Forebyggende foranstaltninger under forsikringsområdet. Der er et budget på 1
mio. kr. der især har været anvendt til forebyggelse af indbrud, transient og
brand. En reduktion betyder dårligere mulighed for at arbejde med forebyggelse af brand, som er blevet yderligere aktualiseret af de brande der har været i
administrationsbygninger og ældreboliger.
-8-
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Politisk Organisation. Generel nedskrivning af budget på 50.000 kr., som kan
findes ved færre tilmeldinger til KL topmøder. Hvis der er flere politikere der
skal have eftervederlag i 2014 bliver det nødvendigt med en tillægsbevilling
hertil.
Et uforbrugt beløb opnået ved tidligere besparelser fjernes.
Rengøringsanalyse. Der er gennemført et EU udbud for rengøring på ca. halvdelen af institutionerne i kommunen. Der skal efterfølgende bruges færre midler til opfølgning på kontrakterne.
Kommunom. Reduktion på 50.000 kr. på henholdsvis kommunom fællesdel og
specialefag. Det nuværende niveau kan bibeholdes.
Revision – særydelser. Reduktion af mulighed for at bestille særydelser fra revision samt analyser i øvrigt. Det kan f.eks. være en aftale, som den der er
indgået med Incitare om familieafdelingen, der i givet fald skal søges en delvis
ekstra bevilling til.

Løbenummer
10-R-4
Betegnelse
Ledelse
Ændring (kr.)
- foran reduktionsbeløb

Udvalg:

-50.000

-100.000
-100.000

-100.000
-250.000

Økonomiudvalget

2014
-1.000.000

2015
-1.000.000

2016
-1.000.000

2017
-1.000.000

På baggrund af foreslåede ændringer i ledelsen indhentes en rammebesparelse. Beløbet
fremkommer ved ændring af antallet af direktører fra 4 til 3, samt sammenlægning af to afdelingschefstillinger.

Løbenummer
10-R-5
Udvalg:
Betegnelse
Digitalisering
Ændring (kr.)
2014
- foran reduktionsbeløb
-1.000.000

Økonomiudvalget
2015
-1.000.000

2016
-1.000.000

2017
-1.000.000

På nationalt plan er der planer om en samlet digital nettoeffektivisering i stat, regioner og
kommuner for 1,1 mia. kr. i 2014 stigende til 2,0 mia. kr. i 2016.
I økonomiaftalen for 2013 vurderes et samlet nettopotentiale inden for digital post, obligatorisk selvbetjening samt velfærdsteknologiske projekter (telemedicinsk sårvurdering) frem
til 2016 på 1.364 mia.
Obligatorisk Digital Selvbetjening (EDS) er et vigtigt element i den fælleskommunale strategis målsætning om at flytte transaktionerne med borgerne over på selvbetjeningsløsninger senest i 2015. Baggrunden herfor er, at yde en bedre borgerservice overfor en række
borgere samtidigt med en effektivisering. Dette sker i fire bølger henover perioden 2013 til
2016, hvor der hvert år vil være en proces der fastlægger, hvilke ydelser der skal indgå i
det kommende års obligatoriske ydelser.
KL har beskrevet 2 hovedprojekter og businesscases, og har forventning til at der kan indhentes nettogevinster fra begge områder:
•
•

Obligatorisk Borgerbetjening
Optimering af Digital Post, Nem SMS og fjernprint
-9-
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For at implementere og optimere de digitale løsninger vil der blive brug for investeringer i
systemer og projektressourcer på ca. 1.000.000,- kr., men det forventes at nettorationalet
vil blive på 1.000.000,- kr. i 2014 og tilsvarende i overslagsårene.
Økonomiske gevinster i optimering af Digital Post, Nem SMS og Fjernprint skal findes i
sammenhæng med fagområdernes antal udgående post. Det kan dog aldrig identificeres
100 %.
Direktionen vil i forbindelse med budgetbehandlingen beskrive konkrete udmøntninger på
fagområder.

Løbenummer
10-R-6
Udvalg:
Økonomiudvalget
Betegnelse
Effektivisering/personalereduktion
Ændring (kr.)
2014
2015
2016
- foran reduktionsbeløb
-2.000.000
-2.000.000
-2.000.000

2017
-2.000.000

På konto 6 gennemføres en lønsumsreduktion på 2 mio. kr. Beløbet indhentes så vidt muligt som resultat af gennemførte effektiviseringer alternativt ved bortfald af stillinger/funktioner. Besparelsen udmøntes af direktionen/afdelingschefkredsen
Der gøres opmærksom på, at der i forbindelse med rådhusombygningen er forudsat en effektiviseringsgevinst på samlet 3,0 mio. kr. årligt ved fuld indfasning i 2016.

Løbenummer
10-R-7
Udvalg:
Økonomiudvalget
Betegnelse
HOS – Helhedsorienteret sagsbehandling
Ændring (kr.)
2014
2015
2016
- foran reduktionsbeløb
-2.500.000
-2.500.000
-2.500.000

2017
-2.500.000

Arbejdet med helhedsorienteret sagsbehandling vil fortsætte med samme ledelsesmæssige opmærksomhed og på samme niveau som hidtil.
Fra 1. januar 2014 dog med den ændring at kontrolenheden har en fast bemanding svarende til nuværende niveau på 4,25 stilling. Udgiften hertil inklusive ad hoc tilknyttede ressourcer og juridisk bistand samt Business Intelligent IT system til digital undring forudsættes til 2.150.000 kr.
Der puljegøres årlige reduktioner i udgifter som følge af kontrolenhedens arbejde på
4.650.000 kr.
Der aflægges stadig regnskab med resultaterne af arbejdet til direktion og økonomiudvalg
1 gang årligt, hvor de relevante ydelsesområder/konti justeres.
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10-R-8
Udvalg:
Betegnelse
Seniorpolitiske initiativer
Ændring (kr.)
2014
- foran reduktionsbeløb
-159.950

15. august 2013

Økonomiudvalget
2015
-159.950

2016
-159.950

2017
-159.950

I forbindelse med trepartsforhandlingerne for perioden 2009 til 2011 blev der afsat beløb til
seniorpolitiske initiativer. Puljen blev i budget 2011 forlænget i Syddjurs Kommune ud i
overslagsårene med et niveau som i 2014 er på 259.950 kr.
Da aktiviteten på området ikke bruger de afsatte beløb foreslås det, at puljen reduceres
med 159.950 kr., og at de resterende 100.000 kr. flyttes fra lønpuljer til en pulje under personale- og HR.

Løbenummer
10-R-9
Udvalg:
Økonomiudvalget
Betegnelse
Forsikring – Arbejdsskadeforsikring, opsparingspulje
Ændring (kr.)
2014
2015
2016
- foran reduktionsbeløb
-2.000.000
0
0

2017
0

Der er oparbejdet en pulje på 11,7 mio. kr. til imødegåelse af udgifter til nye arbejdsskader, hvor der tilkendes erstatninger til mén og tab af arbejdsevne. Det tager typisk flere år
før der træffes endelig afgørelse omkring arbejdsskader, hvorfor en lang række af de skader, der er opstået i den tid Syddjurs Kommune har været selvforsikret ikke er endelig afgjort endnu. Ud fra en aktuarmæssig beregning bør opsparingen derfor være højere på
nuværende tidspunkt, selvom der endnu ikke er afgjorte sager, som samlet set når over 5
mio. kr. Det er risikobetonet at reducere puljen, og hvis der kommer skader, skal erstatningerne tages af kassebeholdningen.

10.3 Udvidelsesblokke
Løbenummer
Betegnelse
Ændring (kr.)

10-U-1
Udvalg:
Økonomiudvalget
Personale til familieafdelingen – konto 6 (udkast – er ikke færdig)
2014
2015
2016
2017
1.800.000
1.350.000
900.000
900.000

Ved budgetopfølgningen pr. 30-04-2013 udviste prognosen et merforbrug på ca. 20 mio.
kr. for 2013 ved uændret forbrugsmønster. Samtidig modtog kommunen påbud fra arbejdstilsynet vedr. det pressede arbejdsmiljø blandt familieafdelingens medarbejdere.
Det blev besluttet, at intensivere implementeringen af Incitarerapportens anbefalinger,
igangsætte revisitation af eksisterende sager samt at opnormere området med fire stillinger året ud.
Ad. Incitarerapportens anbefalinger:
- Nye kvalitetsstandarder, belastningsgrader og serviceniveauer er introduceret og
danner baggrund for igangværende revisitation samt afgørelser i alle nye sager
- Tættere ledelsestilsyn ved bevillinger
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Bedre ledelsesinformation er under udarbejdelse i forbindelse med introduktion af
nye it-systemer (AS 2007, DUBU mm)
Tydeligere rollefordeling mellem myndighed og udførerenhed(er) (BUM modellen)

Ad. Revisitation:
- Vedlagte notat beskriver fase 1 i revisitationen
- Notatet angiver rammen for en fase 2, der skal forløbe i august/september 2013
- Derefter tages stilling til yderligere faser.
Ad. Opnormering:
- Byrådet bevilligede 1 mio. kr. til midlertidig opnormering på området.
- Der vil hen over sommeren starte en AC-medarbejder med en stabsfunktion med
fokus på økonomi og styring (er ansat pr. 1/7).
- Der er ligeledes ansat tre socialrådgivere med start i løbet af juli til generel aflastning samt afvikling af ”pukler” i forbindelse med bl.a. revisitationen og indførelse af
nye arbejdsgange.
- Disse fire stillinger er tidsbegrænsede til udgangen af 2013, og der bliver fremlagt
en blok til budgetlægningen, hvor byrådet kan tage stilling til en videreførsel af disse
ressourcer.
- Endelig udlånes en projektmedarbejder fra IT-afdelingen i 30 timer pr. uge til at
hjælpe med implementering/optimering af IT-systemerne.
Budget 2014
Alle disse initiativer, til dels styring og begrænsning af ressourceforbruget og dels til forbedring af arbejdspresset skal forankres i løbet af 2014 og 2015.
Der foreslås derfor, at de fire stillinger forlænges i 2014, reduceres til tre i 2015 og til to i
2016 og frem.
I punkt 1451 på Økonomiudvalgets møde den 24/1 2013 godkendte Økonomiudvalget en
budgetomflytning på 250.000 kr. fra henholdsvis bevilling 11462 Sundhedsudgifter m.m.,
bevilling 11528 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og bevilling 11528 Familieværket. De
750.000 kr. flyttes til bevilling 10645 Administrativ organisation for 2013.
Det anbefales, at denne flytning for så vidt angår Sundhedsudgifter og PPR gøres permanent fra 2014 og frem.
Samlet overblik:
Permanentgørelse af stillinger
Fra Sundhedsplejen
Fra PPR
Til Administrativ organisation
TOTAL

2014
1.800.000
-250.000
-250.000
500.000
1.800.000

2015
1.350.000
-250.000
-250.000
500.000
1.350.000

2016
900.000
-250.000
-250.000
500.000
900.000

2017
900.000
-250.000
-250.000
500.000
900.000

Løbenummer
10-U-2
Udvalg:
Økonomiudvalget
Betegnelse
Personale til sagsbehandling på landbrugsområdet
Ændring (kr.)
2014
2015
2016
- foran mindreudgifter0
1.000.000
1.000.000
0
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Direktionen har i 2012-2013 anvendt ledige midler på konto 6 til at opnormere på landbrugsområdet for at imødegå lange sagsbehandlingstider. Denne normering forlænges i to
år. Finansiering af udgiften er fundet ved en yderligere effektivisering på 1 mio. kr. i administrationens reduktionsblok 10-R-6.

Løbenummer
10-U-3
Udvalg:
Betegnelse
Beredskabsområdet
Ændring (kr.)
2014
- foran mindreudgifter
212.440

Økonomiudvalget
2015
212.440

2016
212.440

2017
212.440

Beredskabskommissionen Syddjurs Norddjurs Kommuner indstillede på sit møde den 26.
juni 2013 til de to kommunalbestyrelser, at budgettet tilføres 405.000 kr. til merudgifter til
øgede udgifter til uddannelse og aflønning af nyansatte (300.000 kr.), samt til udgifter ved
indkøb af ny vandtankvogn (105.000 kr.). Udgifterne til fordeling hæves med 405.000 kr.
Syddjurs Kommunes andel 212.440 kr. Norddjurs Kommunes andel 192.460 kr.

Ikke medtaget i direktionens oplæg:
Løbenummer
10-U-4
Udvalg:
Økonomiudvalget
Betegnelse
Forbedring af datakvaliteten i BBR
Ændring (kr.)
2014
2015
2016
- foran mindreudgifter
750.000
1.000.000
250.000

2017
0

Data i Bygnings- og Boligregistret (BBR) anvendes bl.a. til beregning af de kommunale tilskuds- og udligningsordninger og til sagsbehandling. Registret er af vital betydning for
mange parter, hvilket understreges af, at der findes lovhjemmel til at straffe kommuner, der
ikke har en tilstrækkelig høj datakvalitet i BBR.
I 2012 gennemførte Energistyrelsen et BBR-tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynet har fremsendt en række fejllister, som viser, at datakvaliteten i BBR på konkrete områder ikke har
et tilstrækkeligt højt niveau. Servicegruppen har rettet simple fejl, så der nu kun står de
områder tilbage, som kræver en indsats, der ikke kan gennemføres indenfor den daglige
drift, men kræver igangsætning af et konkret projekt og tilførsel af ekstraordinære ressourcer. Energistyrelsen har bedt om en redegørelse for, hvordan og hvornår tilretningerne
gennemføres, deadline for redegørelsen er ultimo 2013.
Et andet forhold vedr. BBR er, at der i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi sættes
markant fokus på datakvaliteten generelt. Det må i den forbindelse forventes, at der før eller siden kommer yderligere krav til kommunerne om kvaliteten af indholdet i BBR. På den
baggrund er der behov for, at vi hurtigst muligt sætter fokus på datakvaliteten i BBR. Et af
projektets mål er at sikre, at datakvaliteten i BBR er i en så god stand, at data kan anvendes til sagsbehandling og i kommende selvbetjeningsløsninger som f.eks. ”Min digitale
byggesag” og ”Ejendomsforespørgslen”.
Projektet handler således både om økonomi og om kvaliteten af data til brug for sagsbehandling og selvbetjeningsløsninger.
Et BBR-projektet er omfattende, og består af en række elementer
•

Fejllisten uoverensstemmelser mellem CPR og BBR skal rettes.
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Byggesagsbehandleren skal gennemgå listen over igangværende byggesager fra
BBR og have lukket alle sager i BBR, som er fra 2009 eller tidligere.
Byggesagsbehandleren have oprettet evt. lovliggørelsessager fra fejllisten ”CPRadresser, der ikke findes i BBR”.
Adresser i BBR skal sammenlignes med adresser i kortet.
Adresser i BBR skal rettes ud fra resultat af sammenligning mellem BBR og kortadresser.
Gennemgang af alle boliger uden eget køkken.
Gennemgang af bygninger opført 1920-1930 for kontrol af korrekt opførelses år.
Maskinel sammenligning af registrerede bygninger og arealer i BBR med bygninger
og deres størrelser kortlagt via luftfotos.
Bygningsgeokodning, så hver eneste bygning i kortet kan relateres til den samme
bygning i BBR.

BBR-projektets gennemførelse forudsætter ekstra ressourcer, da den eksisterende bemanding i BBR/Byggesag ikke kan gennemføre projektet sideløbende med det daglige arbejde.
Det forudsættes at der sker ansættelse af 2 personer i 2 år, hhv. 1 BBR-medarbejder og 1
byggesagsbehandler, med mulighed for forlængelse. Anslået kr. 500.000 pr. person/pr år, i
alt kr. 2.000.000 over 2 år.

10.4 Anlægsønsker
Anlægsønsker
Nr. Navn:
1
Øget byggemodningsudgift i 2014 i forhold til
rammen på 10 mio. kr.

2

Reduceret byggemodningsudgift i 2015 i forhold til rammen på 10
mio. kr.

Udvalg:
Økonomiudvalget
Kort beskrivelse:
Det foreslås at der i 2014 byggemodnes 40 grunde i Hornslet (10,0
mio. kr.) 15 grunde i Ryomgård
(3,5 mio. kr.) og 12 grunde i Thorsager (3,0 mio. kr.) Samlet 16,5
mio. kr.
I 2015 foreslås det, at der byggemodnes 15 grunde ved filmhøjskolen i Ebeltoft. Udgiften hertil er 5
mio. kr.

- 14 -

Samlet beløb Årlig drift
6.500.000
0

-5.000.000

0

Syddjurs kommune

Budgetkatalog 2014

15. august 2013

11 Udvalget for familie og institutioner
11.1 Tekniske blokke
Løbenummer
11-T-1
Udvalg:
Udvalget for familie og institutioner
Betegnelse
Anbringelse i opholdssteder, familiepleje m.v. samt døgninstitutioner
Ændring (kr.)
2014
2015
2016
2017
- foran mindreudgifter
15.000.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
Der er iværksat tiltag på familieområdet for at tilpasse ydelserne til det vedtagene serviceniveau. Hvordan det påvirker familieområdets økonomi er det på nuværende tidspunkt ikke
muligt at svare på.
Udkastet til en teknisk korrektion på familieområdet har indbygget en høj grad af usikkerhed. Behovet for økonomi ændrer sig med typen og antallet af sager samt prisen. Især kan
enkelte af de dyre sager rykke meget ved budgettet.
I basisbudgettet er indregnet en samlet reduktion i budgettet på 4,7 mio. i forhold til budgettet for 2013. Denne reduktion blev vedtaget som en del af budgettet for 2013.
Nedenstående tabel viser basisbudgettet for 2014 med antal og gennemsnitspriser.
Antal Gennemsnitspris
62
19
16
4
5
8
4
21
1
0
140

392.000
126.000
772.000
57.000
440.000
68.000
1.500.000
582.000
2.400.000
1.600.000

Type
Plejefamilier
Netværksplejefamilier
Socialpædagogiske opholdssteder
Efterskole
Kostskole
Eget værelse
Døgninstitution fysisk/psykisk
Døgninstitution social/adfærd
Døgninstitution social/adfærd med særlig støtte
Sikret institution (objektiv finansiering 1,5 mio. kr.)
I alt

Samlet udgift
24.304.000
2.394.000
12.352.000
228.000
2.200.000
544.000
6.000.000
12.222.000
2.400.000
1.500.000
64.144.000

Nedenstående tabel viser aktivitetsniveauet i april 2013.
Antal Gennemsnitspris
Type
73
392.000 Plejefamilier
5
126.000 Netværksplejefamilier
22
772.000 Socialpædagogiske opholdssteder
5
57.000 Efterskole
10
440.000 Kostskole
1
68.000 Eget værelse
8
1.500.000 Døgninstitution fysisk/psykisk
27
582.000 Døgninstitution social/adfærd
1
2.400.000 Døgninstitution social/adfærd med særlig støtte
0
1.600.000 Sikret institution (objektiv finansiering 1,5 mio. kr.)
152
I alt
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Nedenstående tabel viser det forventede aktivitetsniveau i 2014 med udgangspunkt i de
kendte sager.
Antal Gennemsnitspris
Type
75
386.000 Plejefamilier
5
82.000 Netværksplejefamilier
22
705.000 Socialpædagogiske opholdssteder
5
60.000 Efterskole
14
366.000 Kostskole
1
84.000 Eget værelse
7
1.286.000 Døgninstitution fysisk/psykisk
1
3.360.000 Døgninstitution fysisk/psykisk med særlig støtte
25
732.000 Døgninstitution social/adfærd
0
1.600.000 Sikret institution (objektiv finansiering 1,5 mio. kr.)
155
I alt

Samlet udgift
28.950.000
410.000
15.510.000
300.000
5.124.000
84.000
9.002.000
3.360.000
18.300.000
1.500.000
82.540.000

Når basisbudgettet for 2014 sammenlignes med det forventede aktivitetsniveau, så ses
det at der er væsentlige forskelle. Der bliver brugt færre af de billigere foranstaltninger som
netværksplejefamilier og eget værelse. Der er derimod en stigning i foranstaltninger der
koster lidt mere.
Type
Plejefamilier
Netværksplejefamilier
Socialpædagogiske opholdssteder
Efterskole
Kostskole
Eget værelse
Døgninstitution fysisk/psykisk
Døgninstitution fysisk/psykisk med særlig støtte
Døgninstitution social/adfærd
Døgninstitution social/adfærd med særlig støtte
Sikret institution (objektiv finansiering 1,5 mio. kr.)
I alt

Basisbudget
2014 antal
62
19
16
4
5
8
4
0
21
1
0
140

Forventning
2014 antal
75
5
22
5
14
1
7
1
25
0
0
155

Forskel
13
-14
6
1
9
-7
3
1
4
-1
0
15

Med udgangspunkt i det nuværende aktivitetsniveau og gennemsnitpriser, så er der behov
for en teknisk korrektion på 18,4 mio. kr. i budgettet for 2014. Den seneste budgetopfølgning for udviklingen i 2013 tyder på, at dette beløb kan blive højere ved uændret aktivitet
og serviceniveau.
I direktionens oplæg er budgetblokken medtaget med 15,0 mio. kr. årligt ud fra en forudsætning om, at udviklingen i 2013 kan reduceres i forhold til de nuværende skøn, og at der
kan ske yderligere reduktion af udgiftsniveauet i 2014.
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Løbenummer
Betegnelse

11-T-2
Udvalg:
Udvalget for familie og institutioner
Folkeskoler/SFO: Flytning af Specialpædagogisk bistand førskolebørn fra
skoleområdet til PPR
Ændring (kr.)
2014
2015
2016
2017
- foran mindreudgifter
- 934.559
- 934.559
- 934.559
- 934.559
PPR modpostering
934.559
934.559
934.559
934.559
I alt
0
0
0
0
Iht. Folkeskoleloven skal kommunen yde ”Specialpædagogisk bistand til børn, der endnu
ikke har påbegyndt skolegangen”, herunder til børn med tale- sprog- og kommunikationsvanskeligheder.
Bistanden ydes både lokalt og regionalt ved køb af ydelser hos Institut og sprog og handicap, bla. i Århus og i et samarbejde hermed, er der etableret lokale tale-sproggrupper.
På skoleområdet ydes bistanden overfor elever med tale-sprogvanskeligheder, men primært skolebørn med stemme og stamme vanskeligheder, men også ved meget svære læse- og matematikvanskeligheder.
PPR har ansvaret for og visitationsretten til iværksættelse af specialpædagogisk bistand til
småbørn og skolebørn.
Budgettet vedrører børn i dagtilbud. Budgettet står på skoleområdet, som også betaler
regningerne. Men det er PPR der visitere og organisere opgaven. Så ved at flytte budgettet til PPR, så bliver det lidt nemmere rent administrativt. Det er en nulløsning rent økonomisk.

Løbenummer
11-T-3
Udvalg:
Udvalget for familie og institutioner
Betegnelse
Folkeskole/SFO: Korrektion efter klassetal
Ændring (kr.)
2014
2015
2016
2017
- foran mindreudgifter
-562.500
-562.500
-562.500
-562.500
Der er ifølge klasseprognosen en klassenedgang fra skoleåret 2013/14 til 2014/15 på 3
klasser, svarende til 1.350.000 kr. Den gennemsnitlige pris for en klasse er 450.000 kr. Da
klasse nedgangen kun slår igennem de sidste 5/12 af 2014, reguleres budgettet med
562.500 kr.

Løbenummer
11-T-4
Udvalg:
Udvalget for familie og institutioner
Betegnelse
Folkeskole/SFO: Klassetal demografipulje for overslagsårene
Ændring (kr.)
2014
2015
2016
2017
- foran mindreudgifter
0
-1.162.500
-2.625.000
-4.500.000
Skoleområdets demografipulje er beregnet ud fra en klasseprognose, hvor man demografimæssigt tager udgangspunkt i det antal klasser, som elevtallene på de forskellige årgange udløser i de respektive skoledistrikter. Udgiftsniveauet falder kun hvis antallet af klasser
falder, og derfor kan budgetrammen ikke udelukkende baseres på antal elever. Den gennemsnitlige pris for en klasse er beregnet til 450.000 kr., og korrektionen fastsættes ud fra
pris x klasse ned/opgang. Klasseomkostningen er beregnet på lærerlønomkostning til
- 17 -
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klasseundervisning ekskl. omkostninger til specialundervisning, indvendig vedligeholdelse
af bygninger, rengøring mv..
Skoleår
Antal klasser

2014/15
223

2015/16
221

2016
216

2017
213

Løbenummer
11-T-5
Udvalg:
Udvalget for familie og institutioner
Betegnelse
Folkeskole/SFO: Korrektion af SFO efter børnetal
Ændring (kr.)
2014
2015
2016
2017
- foran mindreudgifter
-52.572
-52.572
-52.572
-52.572
Ifølge befolkningsprognosen vil børnetallet i SFO’erne falde ift. 2013. Børnetallet forventes
at falde med 9 børn på årsplan.

Løbenummer
11-T-6
Udvalg:
Udvalget for familie og institutioner
Betegnelse
Folkeskole/SFO: Korrektion af tidl. SFO efter børnetal
Ændring (kr.)
2014
2015
2016
2017
- foran mindreudgifter
-92.785
-92.785
-92.785
-92.785
Ifølge befolkningsprognosen vil børnetallet i tidl. SFO falde ift. 2013. Børnetallet forventes
at falde med 10 børn i perioden april-juli.

Løbenummer
11-T-7
Udvalg:
Udvalget for familie og institutioner
Betegnelse
Folkeskole/SFO: SFO demografipulje for overslagsårene
Ændring (kr.)
2014
2015
2016
2017
- foran mindreudgifter
0
-449.944
-628.817
-555.207
SFO - demografipuljen er beregnet ved at sammenholde befolkningsprognosen med antal
elever i 0.- 3. kl. på folkeskolerne i hvert skoledistrikt. Antal børn i SFO beregnes på grundlag af de foregående års gennemsnitlige belægningsprocenterne i folkeskolernes SFO’er.
Demografipuljen beregnes ved at gange SFO-børneop-/nedgang med nettoudgiften (budgettildelingen pr. barn pr. år fratrukket forældrebetalingen).
Nettoudgiften er for 2014 fastlagt til 4.795 kr. pr. barn for alm. SFO og 8.897 kr. for tidl.
SFO (2013 budgettildelingen fremskrevet til 2014). I budgetreguleringen er der indregnet
regulering af budgettildelingen til helhedsskoleordningerne på Molsskolen og Marienhoffskolen.
I 2013 var nettoudgiften 4.612 kr. pr. barn for alm. SFO og 8.758 kr. for tidl. SFO.
År
Antal SFO børn
Demografi pulje

2014
1.316
0

2015
1.292
-126.293

2016
1.256
-310.561

2017
1.231
-429.608

År
Antal tidl. SFO børn
Demografi pulje

2014
370
0

2015
333
-323.651

2016
334
-318.256

2017
355
-125.599
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Løbenummer
11-T-8
Udvalg:
Udvalget for familie og institutioner
Betegnelse
Folkeskole/SFO: Korrektion af efterskoleophold
Ændring (kr.)
2014
2015
2016
2017
- foran mindreudgifter
1.100.000
1.100.000
1.100.000
1.100.000
Udgifterne til elever på efterskoleophold har siden 2012 været stærkt stigende, idet tilbuddet er blevet mere populært hos de unge. Antallet af elever på efterskole kendes først til
november, men forventes at være højere end i 2013. I basisbudgettet for 2014 er der budgetteret med 304 elever, men på baggrund af elevtalsudviklingen de sidste par år forventes der at være 335 elever.

Løbenummer
11-T-9
Udvalg:
Udvalget for familie og institutioner
Betegnelse
Dagtilbud: Korrektion for børnetal
Ændring (kr.)
2014
2015
2016
2017
- foran mindreudgifter
-2.055.127
-2.013.509
-1.957.802
-1.957.802
De tekniske korrektioner til budget 2014 for dagtilbud er baseret på et uændret serviceniveau.
Tabellen nedenfor viser først forskellen i antal børn ud fra befolkningsprognosen. Dernæst
ses det hvor mange børn der er korrigeret for i basisbudgettet ud fra demografipuljen for
2014. Til sidst ses så den resterende korrektion i forhold til at nå befolkningsprognosens
forventede antal børn.

0 - 2 år 9 mdr.
2 år 9 mdr. - 6 år

Forventet forskel fra
2013 til 2014 jf. befolkningsprognosen
-50
-34

Indregning af demografipuljen for 2014

Forskel der skal korrigeres yderligere for i 2014

-25
-38

-25
4

I basisbudgettet for 2014 er allerede indregnet de forventede korrektioner der lå i demografipuljen for 2014. Indregningen af demografipuljen svare til et mindre budget på netto
2,8 mio. kr. Dertil kommer yderligere korrektion i børnetallet svarende til en nedjustering af
budgettet på yderligere 1,5 mio. kr. Dertil kommer en nedjustering af budgettet til Friplads
og Søskenderabat med sammenlagt 0,6 mio. kr. I alt skal dagtilbud, pga. af faldende børnetal, have nedjusteret budgettet med 4,9 mio. kr. fra 2013 til 2014.
Nedenfor vises en tabel med korrektionerne for 2014-2017. Da demografipuljen med de
2,8 mio. kr. er udmøntet i basisbudgettet, så er det er kun de 2,1 mio. kr. der vises i tabellen nedenfor.

Friplads og Søskenderabat
Forældrebetaling Dagplejen
Forældrebetaling Integreret
Dagplejen
Integrerede daginstitutioner
I alt Korrektion dagtilbud

2014
-600.000
1.784.860
-965.800
-5.860.435
3.586.248
-2.055.127
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2015
-600.000
1.766.634
-965.800
-5.800.591
3.586.248
-2.013.509

2016
-600.000
1.742.237
-965.800
-5.720.487
3.586.248
-1.957.802

2017
-600.000
1.742.237
-965.800
-5.720.487
3.586.248
-1.957.802
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Korrektionerne i børnetallet slår på grund af takstberegningen automatisk igennem på en
række andre områder. De private takster stiger og falder i sammenhæng med de kommunale takster.
Forældrebetalingen på dagtilbud ændres fra 2014 fra 11 måneders betaling med juli betalingsfri til betaling alle 12 måneder. I dag fordeles forældrebetalingen over 11 måneder og
fremover fordeles forældrebetalingen over 12 måneder. Der er derfor tale om en nulløsning rent økonomisk.
I dag har 40 kommuner forældrebetaling over 12 måneder og de sidste 58 over 11 måneder. Forældrebetaling over 12 måneder vil gøre taksten nemmere at sammenligne med
privat pasning og de private daginstitutioner. For at imødegå, at enkelte forældre kunne
finde på at udmelde deres børn kun i juli måned og indmelde dem igen 1.august, så laves
der en tre måneders regel. Ideen stammer fra andre kommuner. Hvis man melder sit barn
ud af en institution, så kan man først søge om plads i samme institution tre måneder efter.
Erfaringerne fra andre kommuner viser, at det virker i praksis.
Betalingen fordeles jævnt over hele året og giver en mere fair fordeling af forældrebetalingen. Når kommunerne sammenlignes på nøgletal så sammenlignes normalt omregnet til
en 12 måneders takst. Desuden afregnes betalingerne mellem kommunerne ved pasning i
en anden kommune også efter takster over 12 måneder.

Løbenummer
11-T-10
Udvalg:
Udvalget for familie og institutioner
Betegnelse
Dagtilbud: Demografipuljen for overslagsårene
Ændring (kr.)
2014
2015
2016
2017
- foran mindreudgifter
0
-1.375.852
-2.230.789
-3.051.855
Det forventede børnetal i 2014 beregnes som et gennemsnit mellem 1.januar 2014 og
1.januar 2015. Børnetallet der naturligt vil variere fremgår i budgettet i overslagsårene af
forventningerne til demografipuljen.
Med udgangspunkt i den anvendte beregningsmodel og belægningsprocent for budget
2014, ser den forventede demografiudvikling ud som nedenstående.
Forventet pasningsbehov
År

2014

0 - 2 år 9
mdr.
0
1

2015

2 år 9 mdr.
- 6 år

22
290

0 - 2 år 9
mdr.

2016

2 år 9 mdr.
- 6 år

22
301

0 - 2 år 9
mdr.

2017

2 år 9 mdr.
- 6 år

22
301

0 - 2 år 9
mdr.

2 år 9 mdr.
- 6 år

22
302

2

356

16

361

16

376

17

376

17

3

109

325

96

288

97

291

101

303

4

461

437

388

394

5

447

463

440

391

6
I alt
Total

147
1.396

140
1.344

145
1.281

777
2.173

780
2.124

796
2.077
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Pasningsbehovet dækker alle typer af pasning inden for dagtilbudsområdet. Afhængigt af
pasningstype skal budgettet reguleres forskelligt. Børn fra andre kommuner er ikke talt
med, idet disse betaler den fulde udgift for den pågældende pasning.
Med udgangspunkt i det korrigerede budget og 2014 priser skal budgetterne i 2015-2017
korrigeres med nedenstående beløb. Der er tale om et antal helårspladser. De børn der
fødes det pågældende år vil først så småt begynde i pasning når de bliver mindst 6 mdr.
F.eks. et barn der starter i oktober tæller derfor kun for tre mdr. og der skal fire børn til for
en helårsplads rent økonomisk.
De forventede forskydninger i børnetallet på dagtilbud i årene 2015-2017 vises med en
demografipulje.
Demografipuljen

2013

2014

Ændring antal børn
0 - 2 år 9 mdr.

777

780

Forskel
3

2015

2016

796

Forskel
19

801

Forskel
24

2 år 9 mdr. - 6 år

1.396 1.344

-52

1.281

-115

1.243

-153

I alt

2.173 2.124

-49

2.077

-96

2.044

-129

Ændring økonomi
0 - 2 år 9 mdr.

0 kr.

196.992

1.247.616

1.575.936

2 år 9 mdr. - 6 år

0 kr.

-1.572.844

-3.478.405

-4.627.791

I alt i forhold til 2013

0 kr.

-1.375.852

-2.230.789

-3.051.855

Der er i beregningen taget udgangspunkt i 2014 priser for kommunal vuggestue og børnehave. Beløbende kan derfor ændre sig afhængigt af hvilken pasningstype forældrene efterspørger samt naturligvis de opdaterede befolkningsprognoser.
Ifølge befolkningsprognosen så vil der de kommende år ske en lille stigning i antallet af
børn i vuggestuealderen, mens antallet af børn i børnehavealderen vil falde.
Især prognosen for antal fødsler (0 årige) er meget usikker. Det har vist sig svært at forudsige antallet af fødsler og den geografiske placering.

11.2 Reduktionsblokke
Løbenummer
11-R-1
Udvalg:
Udvalget for familie og institutioner
Betegnelse
Familie: Sundhedsudgifter m.v. 1% reduktion
Ændring (kr.)
2014
2015
2016
2017
- foran reduktionsbeløb
-64.542
-58.221
-58.221
-58.221
Sundhedsplejens andel af reduktionen i udgifterne med 1% på indkøb og 1% som en generel besparelse.

Løbenummer
11-R-2
Udvalg:
Udvalget for familie og institutioner
Betegnelse
Familie: Tilbud til børn og unge med særlig behov 1% reduktion
Ændring (kr.)
2014
2015
2016
2017
- foran reduktionsbeløb
-336.599
-336.599
-336.599
-336.599
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Der er tale om områdets andel af reduktionen i udgifter på 1% på indkøb og 1% som en
generel besparelse. Besparelsen fordeles med 130.000 kr. til PPR og 236.599 kr. på fordeles på foranstaltningerne.

Løbenummer
11-R-3
Udvalg:
Udvalget for familie og institutioner
Betegnelse
Folkeskole/SFO: Stop for tilskud til tidlig SFO på friskolerne
Ændring (kr.)
2014
2015
2016
2017
- foran reduktionsbeløb
-800.000
-800.000
-800.000
-800.000
For øjeblikket ydes kommunens friskoler et tilskud på i alt 8.884 kr. pr. barn i tidlig SFO i
perioden 1. april til 31. juli. Dette beløb svarer til 90 % af den kommunale tildeling pr. barn i
dagtilbud fratrukket den kommunale forældrebetaling for tidlig SFO.
Der er ikke noget lovkrav om, at kommunen skal yde et sådant tilskud.
Hvis tilskuddet stoppes med virkning fra 2014, kan der hentes en besparelse på ca.
800.000 kr., under forudsætning af, at privatskolerne alligevel opretholder deres nuværende tilbud om tidlig SFO. I modsat fald skal børnene gå i tidlig SFO på folkeskolerne eller
blive i børnehaverne, og så er der ingen besparelse.

Løbenummer
Betegnelse

11-R-4
Udvalg:
Udvalget for familie og institutioner
Folkeskole/SFO: Stop for bevilling af skolebuskort til 10.kl. centeret i
Grenå
Ændring (kr.)
2014
2015
2016
2017
- foran reduktionsbeløb
-125.000
-300.000
-300.000
-300.000
For øjeblikket bevilges skolebuskort til elever fra Syddjurs, som vælger 10. kl. i Grenå
(gensidig aftale med Norddjurs). Der er ca. 60 elever hvert år – fortrinsvis fra Kolind og
Ebeltoft - som benytter sig af ordningen. Der er ikke noget lovkrav om, at der skal bevilges
buskort til elever som vælger 10. kl. i anden kommune end hjemkommunen, idet valg af
10. kl. er omfattet af de generelle lovregler om frit skolevalg.
Hvis der fra og med skoleåret 2014 -2015 ikke længere ydes gratis buskort til elever, som
vælger at gå i 10. klasse på 10.klassecenteret i Grenå, vil en del elever formentlig vælge
at gå i 10. kl. i Rønde. Under forudsætning af, at andelen af elever, som vælger 10. kl. i
Grenå halveres, når de selv skal betale transporten, kan der findes en besparelse på ca.
300.000 kr. årligt på skoleudgiften, idet taksten for mellemkommunal betaling til Norddjurs
er ca. 10.000 kr. højere end vores tildelingsbeløb pr. elev til 10.klasse.
Befordringsudgiften skønnes at være på samme niveau, da behovet for skolebuskort vil
være status quo.

Løbenummer
11-R-5
Udvalg:
Udvalget for familie og institutioner
Betegnelse
Folkeskole/SFO: Flytning af 7.- 9. klasse fra Molsskolen til Ebeltoft skole
Ændring (kr.)
2014
2015
2016
2017
- foran reduktionsbeløb
-300.000
-700.000
-700.000
-700.000
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Hvis Molsskolens 7. - 9. klasser flyttes til Ebeltoft skole, vil der kunne findes en besparelse
på undervisningsudgifter på ca. 700.000 kr. på årsbasis, svarende til en reduktion på 2
klasser, når der tages højde for afledte udgifter til skolebuskørsel.
Iflg. elevtalsprognoserne, vil elevtallet både på Mols og i Ebeltoft falde frem til 2020, mens
klassetallene på de pågældende skoler ikke falder tilsvarende. Ved at flytte Molsskolens 7.
- 9. klasser til Ebeltoft skole, kan der reduceres i antal klasser. Hermed optimeres ”effektiviseringsgevinsten” ved det faldende elevtal.
Ved flytning af 7. - 9. klasserne vil de tiloversblevne lokaler kunne indrettes til dagtilbudslokaler, således at det pædagogiske miljø for skole- og dagtilbud samles på én og samme
matrikel. Da der allerede foreligger beslutning om fælles ledelse og fælles bestyrelse for
skole og dagtilbud på Mols, vil det give god mening med en fysisk sammenlægning af skole- og dagtilbud. Hermed vil der alle tre steder, hvor der er fælles ledelse (i Rosmus, i
Thorsager og på Mols) være tæt fysisk forbindelse mellem skole- og dagtilbud.

Løbenummer
Betegnelse

11-R-6
Udvalg:
Udvalget for familie og institutioner
Folkeskole/SFO: Reduktion af tildeling til SFO og justering af forældrebetaling
Ændring (kr.)
2014
2015
2016
2017
- foran reduktionsbeløb
-2.500.000
-5.900.000
-5.900.000
-5.900.000
SFO’erne tildeles for øjeblikket 24.192 kr. pr. barn pr. år, og forældrebetalingstaksten er
1.790 kr. pr. måned i 11 måneder svarende til 19.690 kr. årligt. Forældrebetalingen udgør
således ca. 81 % af udgifterne til SFO. Kommunens nettoudgift til SFO udgør i alt 5,9 mio.
kr. årligt i det nuværende basisbudget.
Ved folkeskolereformens start i august 2014 vil forlænget skoledag for børnehaveklasse til
3. klasse til kl. 14 betyde, at SFO’ernes ugentlige åbningstid i de 40 årlige skoleuger bliver
reduceret fra nuværende 34 timer til 21,5 timer. Hvis tildelingsbeløb pr. barn til SFO reduceres tilsvarende, vil det udgøre 15.240 kr. årligt.
Forældrebetalingstaksten skal derfor også nedsættes, idet den maks. må udgøre 100% af
de faktiske udgifter. Hvis forældrebetalingen udgør 100% af de faktiske udgifter til SFO, vil
den nye takst pr. august 2014 blive på 1.385 kr. pr. måned i 11 måneder – en nedsættelse
i forhold til nu på 405 kr. pr. måned.
Hermed har kommunen ingen udgifter til SFO- tilbuddet, og de nuværende nettoudgifter
på hhv. 5,9 mio. kr. årligt og 2,5 mio. i 2014 kan indgå som medfinansiering af den forlængede skoledag.
Selv om behovet for SFO i eftermiddagstimerne sandsynligvis falder, vil mange forældre
have behov for fritidstilbud til deres børn om morgenen og i ferier. Det er derfor en overvejelse værd at tilbyde modulordninger til morgenpasning og ferieperioder.
Hvis modulordningerne ligesom den øvrige SFO skal være ressourceneutrale, vil taksten
for morgenmodul blive 483 kr. pr. måned i 11 måneder, mens taksten for feriemodul vil
være 346 kr. pr. uge / 1.385 kr. for en måned.
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Løbenummer
11-R-7
Udvalg:
Udvalget for familie og institutioner
Betegnelse
Folkeskole/SFO: Hjemtagelse af børn fra specialskoler i andre kommuner
Ændring (kr.)
2014
2015
2016
2017
- foran reduktionsbeløb
-2.480.000
-7.192.000
-10.168.000
-11.904.000
Reduktionen er baseret på, at der i 2014 i alt hjemtages 20 elever fra specialskoler i andre
kommuner til specialtilbud i eget regi, og at der hjemtages yderligere 10 børn i hvert af
årene fra 2015 til 2017. Den beregnede reduktion tager udgangspunkt i at der hjemtages
elever fra Djurslandsskolen, som får et tilbud svarende til det, vi giver på Pindstrupskolen
og Ådalsskolen og elever fra Firkløverskolen, som i stedet får tilbud svarende til de nuværende lokale specialklasser.
Ved budgetvedtagelsen for 2013 blev der indarbejdet en sparepulje på 1,2 mio. kr. i 2013
og 2,4 mio. kr. i 2014 på kontoen til kommunale specialskoler i andre kommuner. Denne
reduktion opnås ved naturlig afgang fra Djurslandsskolen (Norddjurs kommune) og Firkløverskolen (Randers Kommune), og ved at der kun undtagelsesvis visiteres nye børn til
disse skoler (dvs. børn med så svære vanskeligheder og handicaps, at vi ikke selv har ekspertise og kapacitet til at varetage forsvarlig undervisning af dem – f.eks. stærkt retarderede børn og børn med så svære fysiske og psykiske handicaps, at de kræver pleje
og/eller fysioterapi i løbet af skoledagen).
Hvis udgifterne til specialskoler i andre kommuner skal reduceres yderligere, skal den nuværende strategi med en langsom udfasning via naturlig afgang og stop for nyvisitering
ændres, så der i stedet hjemtages børn til specialtilbud i eget regi. Da disse børn er meget
støttekrævende, kan de ikke inkluderes i normalklasser med støtte, men har brug for et
specialtilbud i en mindre gruppe enten på en af kommunens egne specialskoler (Pindstrupskolen eller Ådalsskolens specialklasserække) eller i lokale specialklasser på folkeskolerne. Der er dog begrænset ledig kapacitet på kommunens egne specialskoler, så hjemtagelse af meget støttekrævende børn kan resultere i, at de børn, som p.t. er visiteret til
Pindstrupskolen og Ådalsskolens specialklasser må revisiteres til tilbud på deres respektive distriktsskoler.
Børn på specialskoler visiteres til tilbuddet for et skoleår ad gangen, derfor vil hjemtagelse
af børn fra specialskoler i andre kommuner først få fuld gennemslagskraft i 2015. Forældre
har ved visitation og revisitation ret til at klage over kommunens afgørelse til ”Klagenævnet
for Specialundervisning”, og hvis de får medhold i klagen, skal kommunen rette sig efter
klagenævnets afgørelse. I lyset heraf er derfor en stor usikkerhed forbundet med, om den
nævnte reduktion kan opnås.
Der er end videre tale om børn, som via deres handicaps har stort behov for ro, faste
strukturer og velkendte voksne omkring sig, for at de kan få det bedste udbytte af deres
skolegang. Hjemtagelse af disse børn vil derfor erfaringsmæssigt i en lang periode give
dem store problemer, når de skal vænne sig til såvel de nye fysiske forhold som nye ”klassekammerater” og nye lærere/pædagoger. Dette vil have indflydelse på både deres sociale udvikling og det faglige udbytte af undervisningen, som formentlig i en periode vil gå i
stå, indtil børnene igen føler, de har fast grund under fødderne.
Oprettelse af nye specialtilbud i eget regi vil kræve efteruddannelse af en del lærere og
pædagoger, med mindre der andre steder fra kan rekrutteres lærere og pædagoger med
de rigtige kvalifikationer til opgaven.
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Samtidig bliver det nødvendigt at nyindrette nuværende klasselokaler til de nye funktioner,
idet specialskolebørnene har behov for små, overskuelige enheder, ”private” skrivebordspladser m.m. Der er ikke på nuværende tidspunkt lavet beregninger på, hvad dette vil koste, og der er heller ikke på nuværende tidspunkt planlagt på hvilke skoler, de nye klasser i
givet fald placeres.
Ved hjemtagelse af børn fra andre kommuners specialskoler forventes ikke besparelser på
befordring. For at opnå den bedst mulige sammensætning af de forskellige specialklasser
antalsmæssigt og fagligt, bliver det nødvendigt at samle flere distrikters børn på én skole,
og ved visitation til anden skole end distriktsskolen, skal der ydes vederlagsfri befordring til
børnene.
Det skal understreges, at en omstilling af specialskoleindsatsen i nævnte omfang er en
meget kompleks opgave både for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og for det
samlede skolevæsen. Samtidig vil ændringerne for de implicerede forældre og børn opleves som en vanskelig og stærk følelsesmæssig proces. Det må derfor påregnes, at der fra
både forældre og handicaporganisationer bliver lagt pres på de lokale skoleledere, skolechefen, PPR, direktionen og politikerne med henblik på at undgå ændringer i serviceniveauet på specialundervisningsområdet.

Løbenummer
11-R-8
Udvalg:
Udvalget for familie og institutioner
Betegnelse
Ungdomsskolen: Reduktion af Ungdomsskolens ledelse
Ændring (kr.)
2014
2015
2016
2017
- foran reduktionsbeløb
-550.000
-550.000
-550.000
-550.000
Reduktion af ungdomsskolens ledelse med 1 fuldtidsstilling svarende til 37 timer pr. uge.
Arbejdsopgaverne fra den reducerede stilling fordeles herefter blandt de tilbageværende
ledere i det resterende lederteam.
Besparelsen vil primært ramme den daglige drift på ungdomsskolens kerneydelser såsom
juniorklub, ungdomsklub, almenundervisningen eller Heltidsundervisningen.

Løbenummer
Betegnelse

11-R-9
Udvalg:
Udvalget for familie og institutioner
Ungdomsskolen: Reduktion af antallet af åbningsaftener i ungdomsklubberne
Ændring (kr.)
2014
2015
2016
2017
- foran reduktionsbeløb
-250.000
-250.000
-250.000
-250.000
Antallet af åbningsaftener i ungdomsklubberne i Hornslet, Kolind, Ebeltoft og Rønde reduceres fra 3 ugentlige åbningsaftener i 35 uger årligt til 2 ugentlige åbningsaftner i 35 uger.
Det svarer til en reduktion på 140 åbningsaftener i alt og en besparelse på 1.260 klubtimer
og 252.000 kr. årligt.
Besparelsen betyder, at ungdomsklubtilbuddet i Syddjurs Kommune reduceres med 33% i
de 4 hovedbyer.
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Løbenummer
Betegnelse

11-R-10
Udvalg:
Udvalget for familie og institutioner
Ungdomsskolen: Reduktion af antallet af undervisningstimer til Ungdomsskolens lovpligtige almenundervisning
Ændring (kr.)
2014
2015
2016
2017
- foran reduktionsbeløb
-350.000
-350.000
-350.000
-350.000
Antallet af undervisningstimer til ungdomsskolens lovpligtige almene undervisningstilbud
reduceres med 1000 undervisningstimer årligt svarende til en årlig besparelse på 356.000
kr.
Det betyder, at det almene undervisningstilbud i ungdomsskolen reduceres med 33%. Det
betyder en kraftig reduktion i det fagtilbud, der udbydes og dermed også i ungdomsskolens kerneydelse.

Løbenummer
11-R-11
Udvalg:
Udvalget for familie og institutioner
Betegnelse
Ungdomsskolen: Lukning af ungdomsklubberne i Ådalen og på Mols
Ændring (kr.)
2014
2015
2016
2017
- foran reduktionsbeløb
-350.000
-350.000
-350.000
-350.000
Antallet af ungdomsklubber i Syddjurs Kommune reduceres fra 8 til 6 svarende til en årlig
besparelse på 358.000 kr. Besparelsen udmøntes ved, at ungdomsklubberne i Ådalen og
på Mols lukkes pr. 1. januar 2014.
Ungdomsklub kan hermed ikke længere tilbydes de bosiddende unge i de pågældende
områder. For unge fra Ådals-området bliver nærmeste ungdomsklub herefter Hornslet eller
Mørke. På Mols bliver nærmeste ungdomsklub herefter Rønde.
Der ligger desuden en stor udfordring i transport muligheder til og fra ungdomsklubberne i
Hornslet og Rønde, da bustransporten de seneste år er reduceret kraftigt.
Kerneydelsen i ungdomsskolen reduceres kraftigt og den decentrale ungdomsskolestruktur med tilbud i alle skoledistrikter kan ikke længere fastholdes.

Løbenummer
11-R-12
Udvalg:
Udvalget for familie og institutioner
Betegnelse
Ungdomsskolen: Lukning af juniorklubben på Mols
Ændring (kr.)
2014
2015
2016
2017
- foran reduktionsbeløb
-340.000
-340.000
-340.000
-340.000
Antallet af Juniorklubber i Syddjurs Kommune reduceres fra 10 til 9 svarende til en årlig
besparelse på 340.000 kr. – hvilket udmøntes ved at Juniorklubben på Mols lukkes pr. 1.
januar 2014.
Juniorklub kan ikke længere tilbydes børn i 4. – 6. klasse, som er bosiddende på Mols på
lige fod med kommunens andre skoledistrikter. Nærmeste juniorklub bliver herefter Rønde.
Der ligger i givet fald en stor udfordring i transportmuligheder til og fra junior-klubben i
Rønde, da bustransporten de seneste år er reduceret kraftigt.
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Kerneydelsen i ungdomsskolen reduceres og den decentrale ungdomsskolestruktur med
tilbud i alle skoledistrikter kan ikke længere fastholdes. 2 faste medarbejdere afskediges,
og der kan ikke længere flyttes børn i 3. klasse fra SFO til tidlig juniorklub pr. 1. april.

Løbenummer
11-R-13
Udvalg:
Udvalget for familie og institutioner
Betegnelse
Ungdomsskolen: Ændret finansiering af juniorklubtilbud
Ændring (kr.)
2014
2015
2016
2017
- foran reduktionsbeløb
-1.375.000
-3.300.000
-3.300.000
-3.300.000
I 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Det betyder, at skoledagen for juniorklubbernes målgruppe i 4. - 6. klasse forlænges til kl. 14.30. Juniorklubbernes åbningstider er
nu dagligt fra kl. 11.30 – 17.00, men ved skoleårets start i august 2014 vil der først være
behov for at juniorklubberne holder åbent fra kl. 14.30.
Af Økonomiaftalen mellem regeringen og KL fremgår, at folkeskolereformen bl.a. tænkes
finansieret ved mindre udgifter i SFO og juniorklub, og da der lovgivningsmæssigt ikke er
begrænsninger på hvor høj forældrebetaling, man må opkræve for juniorklubtilbud i Ungdomsskoleregi, kan tilbuddet finansieres med 100 % forældrebetaling.
Der budgetteres for nuværende med en årlig nettoudgift til juniorklubber på ca. 3,3 mio.
kr., og ved 100 % forældrebetaling kan disse midler flyttes over i skolen som medfinansiering af skolereformen. I 2014 vil medfinansieringen svare til 1,375 mio. kr..
Hvis driften af juniorklubberne er ressourceneutral, vil forældrebetalingstaksten ud fra nuværende serviceniveau eksempelvis være ca. 1.000 kr. om måneden for fuldtidsplads og
850 kr. for morgenpasning mod hhv. 500 kr. og 420 kr. nu. Men da åbningstiden i juniorklubberne reduceres i og med at 4. - 6. klasse først får fri fra skole kl. 14.30, vil både udgifter og forældrebetaling reduceres tilsvarende, så taksten kommer under de nævnte beløb.
Når der bliver færre midler at drive juniorklubberne for, kan det medføre praktiske problemer i forhold til personalebemanding af den enkelte lokale klub, idet den ugentlige arbejdstid for klubmedarbejdere reduceres til 12 -13 timer om ugen. Ungdomsskolen arbejder derfor med idéer om et alternativt klubtilbud, hvor juniorklubber og ungdomsklubber fremover
mere fungerer som en helhed end tilfældet er nu.
Alternativer
Alternativt kan der reduceres i nettobevillingen til juniorklubberne, eller tilbuddet om juniorklubber lukkes ned pr. august 2014.
A. Da åbningstiden fra skoleårets start i 2014 reduceres med 54,5 %, reduceres nuværende nettobevilling tilsvarende med 5/12 effekt i 2014 og helårseffekt i 2015 og
årene frem.
B. Ved lukning af juniorklubberne pr. august 2014 spares kommunens nettoudgift med
5/12 effekt i 2014 og helårseffekt i 2015 og årene frem.
A. Reduktion af nettobevilling
B. Lukning af juniorklubberne

2014
-625.000
-1.375.000
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Løbenummer
11-R-14
Udvalg:
Udvalget for familie og institutioner
Betegnelse
Dagtilbud: Dagplejen og daginstitutioner 1% reduktion
Ændring (kr.)
2014
2015
2016
2017
- foran reduktionsbeløb
-1.303.000
-1.297.270
-1.292.754
-1.292.754
1% besparelsen på dagtilbud betyder en reel besparelse på 1,6 mio. kr., idet besparelsen
medfører lavere forældreindtægter. Besparelsen fordeles som vist nedenfor.
Dagplejen
Daginstitutionerne
I alt – brutto
Forældrebetaling
I alt – netto

2014
-490.000
-1.112.690
-1.602.690
299.690
-1.303.000

2015
-482.952
-1.112.690
-1.595.642
298.372
-1.297.270

2016
-477.397
-1.112.690
-1.590.087
297.333
-1.292.754

2017
-477.397
-1.112.690
-1.590.087
297.333
-1.292.754

Løbenummer
Betegnelse

11-R-15
Udvalg:
Udvalget for familie og institutioner
Dagtilbud: Omkostningsreduktioner vedr. PAU og pædagogstuderende
samt private tilbud mv.
Ændring (kr.)
2014
2015
2016
2017
- foran reduktionsbeløb
-2.550.000
-2.550.000
-2.550.000
-2.550.000
Forslaget inkluderer en meget stram styring af de pædagogstuderende og de studerende
til pædagog assistent uddannelsen, som er ansat under dagtilbud.
Således vil kommunen skulle presse på for laveste mulige antal. Der er 30 ansatte PAU
elever og 8 lønnede pædagogstuderende under dagtilbudschefen. Da området sidste år
blev tildelt midler til bedre kvalitet vil dette forslag også medføre at andre pædagogiske tiltag på fælles niveau ikke vil kunne iværksættes fremadrettet. Da budgetdelene påvirker
forældrebetalingen, så skal indtægten fra forældrebetaling reguleres med 345.000 kr.
Budget reguleringer som dagtilbud har lagt frem påvirker budgettet til de private tilbud
samt friplads og søskenderabat. Nedsættelsen er medtaget her, da de er en følge af besparelserne på dagtilbud. Taksterne til de private tilbud beregnes ud fra udgiftsniveauet på
dagtilbud. Friplads og søskenderabat justeres ud fra en forventet størrelse. Besparelsen
fordeles som vist nedenfor.
PAU studerende
Pædagogstuderende
Private tilbud
Friplads og søskenderabat
I alt – brutto
Forældrebetaling
I alt – netto

2014
-750.000
-750.000
-750.000
-645.000
-2.895.000
345.000
-2.550.000
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2015
-750.000
-750.000
-750.000
-645.000
-2.895.000
345.000
-2.550.000

2016
-750.000
-750.000
-750.000
-645.000
-2.895.000
345.000
-2.550.000

2017
-750.000
-750.000
-750.000
-645.000
-2.895.000
345.000
-2.550.000
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Løbenummer
11-R-16
Udvalg:
Udvalget for familie og institutioner
Betegnelse
Dagtilbud: Thorsager Børnehus, ledelses reduktion
Ændring (kr.)
2014
2015
2016
2017
- foran reduktionsbeløb
0
-346.500
-346.500
-346.500
Sammenlægningen af de to institutioner i Thorsager forventes gennemført ultimo 2014.
Det giver en besparelse på lederløn, da de to daginstitutioner i Thorsager formelt bliver én
samlet institution.
2014
Besparelse på lederløn
I alt – brutto
Forældrebetaling
I alt – netto

0
0
0
0

2015
-450.000
-450.000
103.500
-346.500

2016
-450.000
-450.000
103.500
-346.500

2017
-450.000
-450.000
103.500
-346.500

Løbenummer
11-R-17
Udvalg:
Udvalget for familie og institutioner
Betegnelse
Dagtilbud: Ebeltoft samling af institution på Egedalsvej
Ændring (kr.)
2014
2015
2016
2017
- foran reduktionsbeløb
-269.500
-481.250
-654.500
-654.500
Ny institution i Ebeltoft der bygges i etaper. Etape 1 der finansieres over 2 år (2014-2015)
Kan medføre lukning af Myretuen senest pr. 1. april 2014. Myretuen kan således sælges i
2014 som 3-4 parcelhus grunde eller projektejendom. Den fulde besparelse på lederløn
sker først ved ibrugtagning medio 2015 men der er en umiddelbar besparelse på lederløn.
Herudover er der naturligvis besparelser hos Team ejendomme ifht. Bygningsdrift.
Besparelse på lederløn
I alt - brutto
Forældrebetaling
I alt - netto

2014
-350.000
-350.000
80.500
-269.500

2015
-625.000
-625.000
143.750
-481.250

2016
-850.000
-850.000
195.500
-654.500

2017
-850.000
-850.000
195.500
-654.500

Sammenhæng til anlægsblokke
Forudsat anlægsinvestering

2014
8.000.000

2015
9.000.000

2016
8.000.000

2017
8.000.000

Der henvises til anlægsønske nr. 11-A-4

11.3 Udvidelsesblokke
Løbenummer
Betegnelse
Ændring (kr.)

11-U-1
Udvalg:
Udvalget for familie og institutioner
Folkeskole/SFO: Finansiering af folkeskolereformen
2014
2015
2016
2017
2.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000

Forslaget skal ses i lyset af hovedpunkterne i folkeskolereformen, som beskrevet senere i
denne tekst.
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Udvidelsesforslaget er beregnet ud fra en forudsætning om, at fagopdelte timer varetages
af lærere, mens de understøttende timer deles ligeligt mellem lærere og pædagoger / evt.
andre faggrupper.
Alternativt kan der lægges et serviceniveau, hvor lærerne kun varetager de fagopdelte timer, og de understøttende timer varetages af pædagoger/andre faggrupper eller at de understøttende timer fordeles med 25% til lærere og 75% til pædagoger/andre faggrupper. I
så fald vil udgiftsniveauet se således ud:
A. Fagopdelte timer varetages af
lærere, og de understøttende timer
fordeles med 25% til lærere og 75%
til pædagoger
B. Fagopdelte timer varetages af
lærere og de understøttende timer
af pædagoger

2014
4.000.000

2015
9.700.000

2016
9.700.000

2017
9.700.000

2.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

I de økonomiske beregninger er der indbygget en forudsætning om, at lærerne i kraft af
den nye overenskomst i gennemsnit underviser 2 klokketimer mere pr. uge, end de gør nu.
Hermed opnås en årlig ”effektiviseringsgevinst” på 3,9 mio. kr. i forhold til nuværende
overenskomst.
Det angivne finansieringsbehov bygger på, at alle nuværende nettoudgifter til SFO og juniorklubber indgår som medfinansiering, jf. budgetblokke vedr. hhv. SFO og juniorklubber,
samt et statsligt bloktilskud på 3.000.000 kr. på helårsbasis. Hvis bloktilskuddet viser sig at
være højere end dette beløb, vil finansieringsbehovet falde tilsvarende.
Det samlede finansieringsforslag fordelt på de tre alternativer kan illustreres således:
Fagopdelte timer
varetages af lærere
– de understøttende
timer af pædagoger

Samlet udgift
Mindre udgifter i SFO
Mindre udgifter til juniorklub
Bloktilskud (skøn)
Finansieringsbehov
ved helårsvirkning
Finansieringsbehov i
2014 – 5/12 virkning

17, 2 mio. kr.
-5,9 mio. kr.
-3,3 mio. kr.

Fagopdelte timer varetages af lærere - de
understøttende timer
deles ligeligt mellem
lærere og pædagoger

Fagopdelte timer varetages af lærere – 25 %
af de understøttende
timer varetages af lærere og 75% af pædagoger
24,8 mio. kr.
21,9 mio. kr.
-5,9 mio. kr.
-5,9 mio. kr.
-3,3 mio. kr.
-3,3 mio. kr.

-3 mio. kr.
5 mio. kr.

-3 mio. kr.
12,6 mio. kr.

-3 mio. kr.
9,7 mio. kr.

2 mio. kr.

5,2 mio. kr.

4 mio. kr.

Som baggrund for ovenstående budgetforslag er der taget udgangspunkt i flg. hovedpunkter fra folkeskoleforliget:
Reformens overordnede mål
Udgangspunktet for skolereformen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal forbedres, og
der arbejdes ud fra flg. overordnede og konkrete mål:
• Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan
- 30 -
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Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater
Tilliden til og trivslen i folkeskolen styrkes gennem respekt for professionel viden og
praksis
Elevernes læring og folkeskolens faglige niveau styrkes, således at eleverne via
mere og bedre undervisning på sigt skal kunne det samme i 8. klasse, som de i dag
kan i 9. klasse.
Alle elever skal forlade folkeskolen med mindst karakteren 2 i dansk og matematik.

Reformen af folkeskolen er derfor baseret på tre overordnede indsatsområder, som gensidigt understøtter hinanden og bidrager til elevernes faglige niveau:
• En længere og varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring
• Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere
• Få, klare mål og regelforenklinger
Ændringer af timetal og indhold
Valgmuligheden mellem minimumstimetal og vejledende timetal forsvinder og i stedet fastlægges obligatoriske minimumstimetal:
• Der fastlægges et minimumstimetal på hvert klassetrin for skoledagens længde
svarende til 30 timer i 0. -3. klasse, 33 timer for 4. - 6. klasse og 35 timer for 7. - 9.
klasse
• Der fastsættes et minimumstimetal for det samlede antal årlige fagopdelte undervisningstimer i fagene
• Differencen mellem den tid, der bruges på fagopdelte timer og det ugentlige timetal
anvendes til understøttende undervisning
Det understreges i forligsteksten, at hele skoledagen er undervisning, og at lærerne skal
sikre sammenhæng i undervisningen, så de faglige mål for fag og klassetrin bliver indfriet.
Skolelederen har ansvar for, at der er sammenhæng mellem de fagopdelte timer og tiden
til understøttende undervisning.
Motion og bevægelse
På alle klassetrin skal motion og bevægelse indgå i et omfang svarende til gennemsnitligt
45 minutter dagligt på flg. måder:
• I den fagopdelte undervisning og den understøttende undervisning ved f.eks. korte
sekvenser af bevægelsesaktiviteter som morgenløb, boldspil eller lignende
• Bevægelse bruges pædagogisk til at arbejde med fagenes indhold
• De obligatoriske idrætstimer
• Aktiviteter i samarbejde med foreningsliv, idrætsforeninger m.v.
Det påhviler skolelederen at sikre, at eleverne deltager i motion og bevægelse i gennemsnitligt 45 minutter dagligt.
Faglig fordybelse og lektiehjælp
Det er obligatorisk for skolerne at tilbyde lektiehjælp og faglig fordybelse som del af den
længere skoledag. Tiden til faglig fordybelse og lektiehjælp skal have fokus på at styrke
elevernes faglige niveau ved bl.a. at tilbyde eleverne faglig træning, faglige udfordringer eller turboforløb tilpasset deres niveau og behov.
Fra august 2014 og frem til næste folketingsvalg er deltagelse i tiden til lektiehjælp frivillig
for eleverne. Eleverne vil derfor – hvis de fravælger lektiehjælp – kun skulle have en sko- 31 -
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leuge på 28 timer i børnehaveklassen til 3. klasse, 30 timer i 4. -6. klasse og 33 timer i 7.9. klasse.
Denne frivillighed kan på de fleste af Syddjurs Kommunes skoler blive ret illusorisk, idet
mange af de elever, som er afhængig af skolebuskørsel, og som ikke går i SFO eller juniorklub, vil blive nødt til at vente på skolen til skoledagen inkl. lektiehjælpstimerne er slut.
Alternativt skal der indsættes ekstra busafgange.
Opgavefordeling mellem lærere, pædagoger og andre medarbejdere med relevante kompetencer
Forskellige medarbejdergrupper kan varetage forskellige opgaver i den længere skoledag:
•

•

•
•

Læreren har den generelle undervisningskompetence og kan varetage alle folkeskolens opgaver i relation til både de fagopdelte timer og tiden til understøttende
undervisning. Dette kan ske i samarbejde med pædagoger eller andre med relevante kompetencer i forhold til elevernes faglige udvikling.
Pædagoger og andre medarbejdere med relevante kompetencer kan inddrages i
undervisningen i en understøttende rolle ved at løse opgaver inden for deres kompetencer og kvalifikationer. De vil kunne supplere og støtte læreren i de fagopdelte
timer og kunne varetage understøttende undervisning alene med eleverne. I sidstnævnte tilfælde skal der være tale om opgaver, som ikke kræver lærerens professionskompetence, og pædagoger eller andre tillægges ikke undervisningskompetence under udførelse af disse opgaver.
I børnehaveklasse til 3. klasse kan pædagoguddannede varetage afgrænsede undervisningsopgaver inden for deres kompetencer og kvalifikationer i øvrigt.
Lærerne skal have undervisningskompetence svarende til linjefag i de fag, de underviser i. Dette mål skal være fuldt indfaset senest i 2020.

Timetal
I Syddjurs Kommune tildeles skolerne for øjeblikket ressourcer meget tæt på det vejledende timetal. Alligevel er der en væsentlig forskel på det vi tildeler nu, og de årlige timetal,
der skal tildeles, når reformen træder i kraft, og skoledagen skal bestå af både fagopdelt
og understøttende undervisning:

Klassetrin

Bh.kl.
1.kl.
2.kl.
3.kl.
4.kl.
5.kl.
6.kl.
7.kl.
8.kl.
9.kl.

Gennemsnitligt
timetal pr. år
nu
660
690
712,5
802,5
802,5
832,5
840
870
990
930

Årligt timetal ved reform
1200
1200
1200
1200
1320
1320
1320
1400
1400
1400

Difference

540
510
487,5
397,5
397,5
487,5
480
530
410
470
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0.kl. 1.kl. 2.kl. 3.kl. 4.kl. 5.kl. 6.kl. 7.kl. 8.kl. 9.kl.
Fagopdelte lektioner
- før (vejl.timetal)
- efter
Understøttende undervisning
- før
- efter
Heraf bevægelse og motion
Skoleugens længde i klokketimer inkl. pauser
- før (vejl.timetal)
- efter

22
25
0
7,7
3

23
25

26
26

26
30

27
31

27
31

28
32

32
32

30
31

7,7
3

0
0
6,75 6,0
3
2

0
5,0
2

0
5,0
2

0
6,2
3

0
6,2
3

0
7,2
3

16,5 21,1 21,8 24,5 24,5 25,4 25,7 26,6 30,2 28,4
30
30
30
30
33
33
33
35
35
35

Da der er fastlagt obligatoriske minimumstimetal for såvel den fagopdelte som den understøttende undervisning – og det fastslås, at linjefagsuddannede lærere varetager den fagopdelte undervisning - er Byrådets muligheder for valg af serviceniveau begrænset til, hvilken personalenormering og hvilke personalegrupper, man vil have i den understøttende
undervisning og om, der skal være ressourcer til at pædagoger eller andre faggrupper kan
indgå i den fagopdelte undervisning med understøttende og supplerende rolle.
Som udgangspunkt er der flg. muligheder:
• både den fagopdelte og den understøttende undervisning varetages af lærere, evt.
suppleret med pædagoger eller andre faggrupper i en understøttende rolle
• den fagopdelte undervisning varetages af lærere, og den understøttende undervisning varetages af pædagoger /evt. andre faggrupper
• den fagopdelte undervisning varetages af lærere, og den understøttende undervisning fordeles mellem lærere og pædagoger/andre faggrupper
I direktionens oplæg er blokken medtaget med 2,0 mio. kr. i 2014 og 5,0 mio. kr. i overslagsårene.

11.4 Anlægsønsker
Anlægsønsker
Nr.
Navn:
11-A-1
Hornslet skole

11-A-2 Ebeltoft skole

11-A-3 Marienhoffskolen

11-A-4 Ebeltoft. Samling af 3
institutioner. Bygges i
2 etaper således at

Udvalg:
Udvalget for familie og institutioner
Kort beskrivelse:
Samlet beløb Årlig drift
Ombygning af gl. gymnastiksal til
fællesrum: 7.500.000 kr.
12.000.000
x
Etablering af ny gymnastiksal:
4.500.000 kr.
Generel opdatering af undervisningslokaler og fællesfaciliteter for
4.000.000
x
overbygningsafd. (Skelhøjebygningerne)
Generel renovering, ombygning og
etablering af udeområder til under6.000.000
x
visningsbrug
Ny stor institution på egedalsvej,
ved siden af nuværende æbleha33.000.000
0
ven. Etape 1 (2014-2015) 17 mio.
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Etape 2 (option) (2016-2017)
16 mio.
Ny institution til erstatning for Kastanjehuset
Sammenlægning af daginstitutioner

17.000.000

0

37.000.000

0

Anlægsønsker Dagtilbud
De samlede anlægsønsker forventes at have nedenstående periodisering.
Samlet periodisering dagtilbud

2014
16.000.000

2015
28.000.000

2016
23.000.000

2017
20.000.000

11-A-4 Ebeltoft
Ebeltoft der tænkes bygget i to etaper af hensyn til kommunes likviditet. Det foreslås at
afsætte det samlede budget på én gang, idet der så kan sættes et samlet projekt i udbud.
Den årlige drift er sat til 0, idet der kan flyttes budget fra nedlæggelse af Myretuen og senere Hyrdebakken til den nye bygning.
En vedtagelse af projektet vil på sigt medfører at også Hyrdebakken kan sælges. Der vil
på sigt også være mulighed for yderligere driftsbesparelser på lederløn.
Forudsat anlægsinvestering

2014
8.000.000

2015
9.000.000

2016
8.000.000

2017
8.000.000

11-A-5 Mørke
Kastanjehuset er nedslidt og der mangler plads. Institutionen har længe haft ekstra udgifter til buskørsel og brug af spejderhytte til daglig drift. Der er ingen udvidelsesmuligheder
på nuværende matrikel. Der synes heller ikke at være det samme fald i børnetal som andre steder. Den skal bygges stor nok og med de krævede faciliteter, således at området er
fremtidssikret. Der er ingen driftsbesparelser forbundet med projektet. Den årlige drift er
sat til 0, idet der kan flyttes budget fra nedlæggelse af Kastanjehuset til den nye bygning.
Den nuværende ejendom kan selvfølgelig sælges i 2015. Mulig salgspris er ikke estimeret.
Da der skal ske ændring af lokalplanen vil projektet først kunne være færdig i 2015.
Forudsat anlægsinvestering

2014
8.000.000

2015
9.000.000

2016

2017
0

0

11-A-6 Fortsættelse af strukturtilpasningerne
Der arbejdes fortsat på sammenlægninger af flere daginstitutioner. Budgettet er en ramme
med henblik på indstilling af 1-2 konkrete projekter med start i 2015 og færdiggørelse i
2016. Den årlige drift er sat til 0 kr., idet der kan flyttes budget fra nedlæggelse af eksisterende daginstitutioner til de nye sammenlagte daginstitutioner. Der er fremskredne overvejelser i Rønde, Ryomgaard, på Mols mv.
Forudsat anlægsinvestering

2014
0

2015
10.000.000
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12 Udvalget for sundhed, ældre og social
12.1 Tekniske blokke
Løbenummer
12-T-1A Udvalg:
Udvalget for sundhed, ældre og social
Betegnelse
Aktivitetsbestemt medfinansiering
Ændring (kr.)
2014
2015
2016
2017
- foran mindreudgifter
4.057.325
4.057.325
4.057.325
4.057.325
Se teksten under 12-T-1B
Løbenummer
12-T-1B Udvalg:
Udvalget for sundhed, ældre og social
Betegnelse
Demografipulje på sundhedsområdet
Ændring (kr.)
2014
2015
2016
2017
- foran mindreudgifter
0
3.324.445
6.212.427
9.158.472
Er forelagt SÆ-udvalget den 10. juni 2013.
Med henblik på at indarbejde følgerne af demografiudviklingen på sundhedsområdet er
der lavet en model, der alene bygger på stigning i befolkning i aldersgruppen 65+ i kommunen.
De anvendte satser er udregnet på grundlag af det vedtagne budget for 2013.
Reguleringen har før budget 2013 alene været på Aktivitetsbestemt medfinansiering, og
regulering blev da foretaget på grundlag af KL’s vejledning (udsendes ult. juni).
Befolkningsudvikling ifl. befolkningsprognose:

Total antal borgere - 65+
Stigning i forhold til 2013

Områder der indgår i sundhedsområdet
Ambulant specialiseret
genoptr., region
Træning og aktiviteter
Aktivitetsbestemt medfinansiering
Vederlagsfri fysioterapi
Sundhedsfremme og forebyggelse
Andre sundhedsudgifter
Total

2011
8.155

2012
8.508

2013
8.880

2014
9.148
268

2015
9.366
486

2016
9.556
676

2017
9.750
870

Budget
pr. borger
65+ i
2013

Regl. i forhold til stigning i antal
borgere
2014

Regl. i forhold til stigning i antal
borgere
2015

Regl. i forhold til stigning i antal
borgere
2016

Regl. i forhold til stigning i antal
borgere
2017

149
4.364

39.972
1.168.229

72.607
2.122.002

100.956
2.950.555

129.876
3.795.765

14.999
1.282

4.014.830
343.224

7.292.640
623.441

10.140.110
866.868

13.044.829
1.115.190

283
509
21.587

75.755
136.287
5.778.298

137.604
247.555
10.495.848

191.333
344.214
14.594.037

246.142
442.818
18.774.620
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I henhold til direktionsdrøftelser i budgetlægningsfasen afsættes der i budgetforslag 2014
følgende:
Aktivitetsbestemt medfinansiering
Fremskrevet budget for aktivitetsbestemt medfinansiering
Opskrivning til niveau jfr. KL's udmelding
Prognose fra KL
Regulering af KL's model for demografisk udvikl. m.v.
Budgetforslag 2014 i alt

135.102.675
2.057.325
137.160.000
2.000.000
139.160.000

Beregning af regulering i forhold til demografi i budgetoverslagsårene
Befolkningsudvikling ifl. befolkningsprognose

Total antal borgere - 65+

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

8.155

8.508

8.880

9.148

9.366

9.556

9.750

Budgetforslag 2014

Budgetforslag 2015

Budgetforslag 2016

Budgetforslag 2017

139.160.000

142.484.445

145.372.427

148.318.472

0

3.324.445

6.212.427

9.158.472

4.057.325

7.381.770

10.269.752

13.215.797

Aktivitetsbestemt medfinansiering
efter demografisk regulering i 20142016
Stigning i forhold til budgetforslag 2014
Der afsættes derfor følgende beløb:
Ændring i forhold til fremskrevet budgetforslag

Løbenummer
12-T-2
Udvalg:
Udvalget for sundhed, ældre og social
Betegnelse
Fælleskommunal Tandreguleringsordning (FKO)
Ændring (kr.)
2014
2015
2016
2017
- foran mindreudgifter
33.073
33.073
33.073
33.073
Er forelagt SÆ-udvalget den 10. juni 2013.
Regnskab 2012 viser en merudgift til IT og telefoni på 32.440 kr. Der skal derfor foretages
regulering af budgettet svarende til merudgiften.
Forventet udgift i 2014prisniveau
Fremskrevet budgetforslag
2014-2017
Forventet merudgift –
ændring af budget

82.733
49.660
33.073
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Løbenummer
12-T-3
Udvalg:
Udvalget for sundhed, ældre og social
Betegnelse
Kørsel til træningsområdet
Ændring (kr.)
2014
2015
2016
2017
- foran mindreudgifter
529.065
498.065
498.065
498.065
Er forelagt SÆ-udvalget den 10. juni 2013 – og efterfølgende revideret
De seneste 2 år har der været merudgifter vedr. kørsel til genoptræning. I 2012 blev der
givet en tillægsbevilling på 670.000 kr., og budgetopfølgningen pr. 30. april 2013 viser, at
der kan forventes en tilsvarende merudgift i 2013.
Det er besluttet at overføre opgaven til Midttrafik-ordningen i marts 2014, med henblik på
at opnå en reducering af udgifterne. Afdelingen for veje og trafik vurderer, at der vil kunne
opnås en besparelse på 15-20% ved at lade Midttrafik varetage kørslen.
En besparelse på 15% svarer til ca. 185.000 kr. pr. år. Da overgang til Midttrafik-ordningen
først kan ske i marts 2014 vil der kun kunne opnås besparelse i 10 måneder i 2014, svarende til 154.000 kr.
Forventet udgift i 2014prisniveau
Fremskrevet budgetforslag
2014-2017
Forventet merudgift –
ændring af budget
Besparelse – Midttrafik-ordning
Merudgift i 2014

1.228.528
545.463
683.065
-154.000
529.065

Merudgift i 2015-2017 – 498.065 kr.

Løbenummer
12-T-4
Udvalg:
Udvalget for sundhed, ældre og social
Betegnelse
Driftsudgifter vedr. nyt bassin i Tirstrup
Ændring (kr.)
2014
2015
2016
2017
- foran mindreudgifter
131.648
315.955
315.955
315.955
Er forelagt SÆ-udvalget den 10. juni 2013 – og efterfølgende revideret
Der forventes medio 2014 at være bygget et nyt bassin ved siden af Rehabiliteringsafdelingen i Tirstrup – ibrugtagning pr. 1. august 2014.
De afledte driftsudgifter i forbindelse hermed omhandler bl.a. rengøring, IT-udgifter, kontorhold, drift og vedligeholdelse af bygninger og bassin.
Udgifterne til drift og vedligeholdelse af bygninger er beregnet på grundlag af antal m2, jfr.
model fra Team Byg, samlet udgift pr. år 196.000 kr. pr. år
Udgifter til drift og vedligeholdelse af bassinet er beregning på grundlag af udgifter til det
nuværende bassin i Ebeltoft. Bassinet i Tirstrup er planlagt til at være dobbelt så stort som
bassinet i Ebeltoft, hvorfor den forventede udgift hertil er forøget med 100% i forhold til
forbrug til bassin i Ebeltoft i 2012, svarende til 481.000 kr. pr. år
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Endelig er der beregnet en udgift til IT, kontorartikler m.v. på 30.000 kr. pr. år.
Totaludgift jfr. ovenstående udgør 707.000 kr., til delvis finansiering heraf anvendes det
nuværende budget til drift af bassinet i Ebeltoft, dog kun en forholdsmæssig andel i 2014,
fordi der skal være budget til drift i Ebeltoft i 7 mdr.
Ovennævnte er i den mellemliggende tid bearbejdet med henblik på at kvalificere beregningsgrundlaget yderligere.
De nye beregninger viser, at de forventede årlige udgifter til drift af bassinet vil være på
545.000 kr. I forhold til den første beregning en reduktion på 162.000 kr. pr. år. I 2014
medregnes der 5 måneders drift.
Budgetforslag
Ifl. Ovenstående
Nuværende budget til bassin
Forventet merudgift

2.014
227.083
95.435
131.648

2.015
545.000
229.045
315.955

2.016
545.000
229.045
315.955

2.017
545.000
229.045
315.955

Løbenummer
12-T-5
Udvalg:
Udvalget for sundhed, ældre og social
Betegnelse
Demografi på ældreområdet
Ændring (kr.)
2014
2015
2016
2017
- foran mindreudgifter
0
2.000.000
7.000.000
14.000.000
Er forelagt SÆ-udvalget den 10. juni 2013 - og efterfølgende tilføjet flere alternativer
Siden 2007 har der i budgettet været indarbejdet en regulering på ældreområdet i forhold
til den forventede demografiske udvikling. Beregningsgrundlaget fremgår af nedenstående
tabel.
I de seneste års budgetforhandlinger er en del af puljen sparet væk – i budget 2012 blev
den helt fjernet, i budget 2013 blev den reduceret med 3,5 mio.kr, så der kun er afsat ca.
1,6 mio. kr. til dækning af merudgifter som følge af den demografiske udvikling. Det betyder en øget risiko for, at det bliver behov for ekstra bevillinger i løbet af året.
Demografipuljen tager højde for sund aldring, idet der alene beregnes demografiudvikling
for ældre over 75 år.
Beregningen for 2014 tager udgangspunkt befolkningstallene for 2012, fordi der ikke er justeret fuldt ud i budget 2013. Der er efterfølgende korrigeret for bevillingen på 1,6 mio. kr. i
budget 2013.
Der skal i relation hertil gøres opmærksom på den store usikkerhed, der er i forhold til, om
man vil opnå den forventede indarbejdede besparelse, der dels relaterer sig til nye plejeboliger, og dels til tiltag omkring Syddjurs træner for en bedre fremtid.
Ifl. befolkningsprognose
75-84 år
85 år og derover

2014
201
-15
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Udgift pr.
Ifl. Befolkningsprognose
borger
75-84 år
52.726
85 år og derover
128.347
Merudgift på baggrund af befolkningsprognose
Heraf medtaget i budget
2013
Ny demografipulje

15. august 2013

2014
2015
2016
2017
10.572.050 14.307.975 18.881.498 25.199.410
-1.935.446 -3.729.170 -2.508.150 -2.225.037
8.636.605 10.578.804 16.373.348 22.974.373
1.627.277
7.009.327

1.627.277 1.627.277 1.627.277
8.951.527 14.746.070 21.347.096

Demografipuljen for 2014 fordeles i forhold til lønsum i budgetforslag 2014:

Områder
Frit valg
Plejeboliger
Sygepleje
Forebyggende besøg
Total

Lønsum i
budgetforslag 2014
77.664.285
72.414.944
19.492.868
786.636
170.358.733

%-andel
45,59 %
42,51 %
11,44 %
0,46 %
100,00 %

Budgetforslag
2014-2017
3.195.459
2.979.478
802.025
32.366
7.009.327

Der er efter forelæggelse for SÆ-udvalget med grundlag i rapport fra KORA – Budgetlægning på ældreområdet – lavet nye beregninger på nye modeller.
Beregningerne er lavet på grundlag af en sammenligning af modeller i kommunerne. De
forskellige modeller er opdelt i 3 kategorier, laveste tredjedel, mellemste tredjedel og højeste tredjedel samt et gennemsnit af alle modellerne.
Modellerne beregner på udvikling i 3 aldersgrupper – 70-årige, 80-årige og 90-årige, og
fremgår af nedenstående tabel:
Laveste tredjedel
70-årige
80-årige
90-årige
I alt
Heraf indarbejdet - budget
2013
Budgetbehov - budget 2014

År 2013
925.955
873.293
255.768
2.055.016

År 2014
1.678.021
2.007.596
0
3.685.616

År 2015
2.185.179
3.387.243
-241.641
5.330.782

År 2016
2.642.924
4.315.996
-480.715
6.478.205

År 2017
2.905.100
5.500.186
-321.382
8.083.904

1.627.277
2.058.339

1.627.277
3.703.505

1.627.277
4.850.928

1.627.277
6.456.627

År 2013
År 2014
År 2015
År 2016
2.897.025 5.250.005 6.836.746 8.268.886
2.098.422 4.824.021 8.139.155 10.370.841
723.464
0
-683.502 -1.359.745
5.718.912 10.074.026 14.292.399 17.279.983

År 2017
9.089.156
13.216.313
-909.059
21.396.410

1.627.277 1.627.277 1.627.277
8.446.749 12.665.122 15.652.706

1.627.277
19.769.133

Mellemste tredjedel
70-årige
80-årige
90-årige
I alt
Heraf indarbejdet - budget
2013
Budgetbehov - budget 2014
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Højeste tredjedel
70-årige
80-årige
90-årige
I alt
Heraf indarbejdet - budget
2013
Budgetbehov - budget 2014

År 2013
År 2014
År 2015
År 2016
7.015.205 12.712.993 16.555.320 20.023.276
3.922.419 9.017.171 15.213.898 19.385.417
1.670.411
0 -1.578.143 -3.139.525
12.608.036 21.730.165 30.191.074 36.269.168

År 2017
22.009.575
24.704.239
-2.098.933
44.614.881

1.627.277 1.627.277 1.627.277
20.102.887 28.563.797 34.641.891

1.627.277
42.987.604

År 2013
År 2014
År 2015
År 2016
3.626.286 6.571.576 8.557.744 10.350.393
2.301.734 5.291.410 8.927.741 11.375.651
886.236
0
-837.283 -1.665.673
6.814.256 11.862.986 16.648.202 20.060.371

År 2017
11.377.147
14.496.815
-1.113.588
24.760.374

1.627.277 1.627.277 1.627.277
10.235.709 15.020.925 18.433.093

1.627.277
23.133.097

Samlet gennemsnit
70-årige
80-årige
90-årige
I alt
Heraf indarbejdet - budget
2013
Budgetbehov - budget 2014

Der er herefter 5 alternativer til regulering af budgettet i forhold til den demografiske udvikling.

Alternativer
A. Oprindelig model
B. Ny model – laveste tredjedel
C. Ny model – mellemste
tredjedel
D. Ny model – højeste tredjedel
E. Ny model – gennemsnit

2014
7.009.327

2015
8.951.527

2016
14.746.070

2017
21.347.096

2.058.339

3.703.505

4.850.928

6.456.627

8.446.749

12.665.122

15.652.706

19.769.133

20.102.887
10.235.709

28.563.797
15.020.925

34.641.891
18.433.093

42.987.604
23.133.097

I direktionens oplæg er blokken medtaget med 0 kr. i 2014, 2,0 mio. kr. i 2015, 7,0 mio. kr.
2016 og 14,0 mio. kr. i 2017. I forhold til kompensation for demografi er der dog tilført 1,0
mio. kr. til den tekniske korrektion på frit-valgs området i blok 12-T-9.

Løbenummer
12-T-6
Udvalg:
Udvalget for sundhed, ældre og social
Betegnelse
Driftsudgifter vedr. nyt Dagcenter Søhusparken
Ændring (kr.)
2014
2015
2016
2017
- foran mindreudgifter
0
1.067.000
1.067.000
1.067.000
Er forelagt SÆ-udvalget den 10. juni 2013
Der forventes medio 2014 at være bygget et nyt dagcenter ved siden af Plejeboligerne
Søhusparken – ibrugtagning pr. 1. juli 2014.
De afledte driftsudgifter i forbindelse hermed omhandler bl.a. rengøring, IT-udgifter, kontorhold samt drift og vedligeholdelse af bygninger/lokaler. Der er desuden udgifter til personale (1 terapeut – 37 timer pr. uge) samt beløb til aktiviteter.
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Udgifterne til drift og vedligeholdelse af bygninger er beregnet på grundlag af antal m2, jfr.
model fra Team Byg, samlet udgift pr. år 387.000 kr. pr. år.
Øvrige udgifter – IT/telefoni, kontorhold, møder samt aktivitetsmidler er skønnet på grundlag af udgiftsniveau på andre områder. Med hensyn til personale er der beregnet en gennemsnits terapeutløn – 37 timer pr. uge, i alt 680.000 kr. pr. år.
Samlet udgift pr. år udgør 1.067.000 kr.
Budgetforslag

2014
533.500

2015
1.067.000

2016
1.067.000

2017
1.067.000

I direktionens oplæg er blokken medtaget med 0 kr. i 2014 med baggrund i en tidsmæssig
forskydning af anlægsprojektet.

Løbenummer
12-T-7
Udvalg:
Udvalget for sundhed, ældre og social
Betegnelse
Uddannelse af elever på ældreområdet
Ændring (kr.)
2014
2015
2016
2017
- foran mindreudgifter
-729.244
-647.900
-553.925
-553.925
Er forelagt SÆ-udvalget den 10. juni 2013
Der er foretaget beregning af udgifter og indtægter vedr. eleverne.
Der er dels ændringer i forhold til den aldersmæssige sammensætning af eleverne - under
25 år/voksenelever, og dels er der nye regler vedr. præmie og bonus – i henhold til aftale
gældende til udgangen af 2013, er det kun elever under 25 år, der udbetales præmie og
bonus til.
Da de særlige præmieringsordninger kun gælder for elever under 25 år – optaget inden
udgangen af 2013 - er der kun medtaget præmie og bonus for disse. For elever der optages i 2014 og fremover er der kun medtaget indtægter i form af lønrefusion i skoleperioderne.
Oversigt over udgifter og indtægter vedr. eleverne fremgår af nedenstående tabel:
Fremskrevet budgetforslag
2014
Udgift jfr. ovenstående
Indtægt - AER-refusion
Indtægt - Bonus og præmie

Forskel mellem budgetforslag
og beregning

2014

2015

2016

2017

11.780.204

12.168.735

12.168.735

12.168.735

17.401.281
-5.786.471
11.614.810
-563.850
11.050.960

17.401.281
-5.786.471
11.614.810
-93.975
11.520.835

17.401.281
-5.786.471
11.614.810
0
11.614.810

17.401.281
-5.786.471
11.614.810
0
11.614.810

-729.244

-647.900

-553.925

-553.925

Der har de seneste 2 år været en væsentlig mindre udgift på området, men pga. af ændring i reglerne for udbetaling af præmie og bonus, er der ikke udsigt til tilsvarende mindre udgift i 2014.
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Løbenummer
12-T-8
Udvalg:
Udvalget for sundhed, ældre og social
Betegnelse
Fejlindberetninger i budget 2013
Ændring (kr.)
2014
2015
2016
2017
- foran mindreudgifter
-1.005.568
-2
-96.358
-96.358
Er forelagt SÆ-udvalget den 10. juni 2013
I forbindelse med flytning af budgettal i budgetforslaget for 2013 er der lavet fortegnsfejl,
som desværre først er opdaget efter vedtagelsen af budgettet. Disse fejl skal korrigeres.
Derudover er der opstået et par afrundingsdifferencer i forbindelse med nedlæggelse af
profitcentre; der korrigeres ligeledes for disse.
Ændringerne fremgår af nedenstående tabel:

Budgetændring

Budgetforslag Budgetforslag Budgetforslag Budgetforslag
2014
2015
2016
2017
-1.005.568
-2
-96.358
-96.358

Løbenummer
12-T-9
Udvalg:
Udvalget for sundhed, ældre og social
Betegnelse
Frit valg – visiterede timer
Ændring (kr.)
2014
2015
2016
2017
- foran mindreudgifter
5.191.580
5.191.580
5.191.580
5.191.580
Er forelagt SÆ-udvalget den 10. juni 2013 – og efterfølgende revideret.
Opgørelse af visiterede timer i ugerne 1-17 i 2013 danner grundlag for beregning af budgettet til lønninger til det udførende personale under praktisk bistand og pleje.
Beregningen omfatter såvel kommunale som private leverandører.
Det samlede timetal er beregnet til 263.065 timer, svarende til 5.059 timer pr. uge - en
stigning i forhold til budget 2013 på 84 timer pr. uge. Stigningen vedrører de private leverandører, de kommunale leverandører har et fald.
Budgettet beregnes på grundlag af de fremskrevne timetakster for frit valg (praktisk bistand og pleje). For de kommunalt udførte timer er frit valg taksten fratrukket overhead.
Da de visiterede timer indeholder resultatet af besparelserne fra Syddjurs træner, indregnes der ikke yderligere besparelse i forhold hertil.
Da der pr. 1. august 2013 tages 39 nye plejeboliger i brug i Søhusparken, er der i budgetgrundlaget fratrukket en forventet reduktion på frit valg området svarende til en besparelse
på ca. 16,7 mio. kr. pr. år. Hvorvidt denne besparelse rent faktisk opnås, vil der først blive
overblik over i løbet af efteråret, idet indflytningen i de nye boliger vil ske hen over en længere periode. Det vil derfor være umuligt at give et præcist bud på, hvordan området vil
udvikle sig inden budgetvedtagelsen.
Beregningen på grundlag af uge 1-17 viser, at der er behov for yderligere budget svarende
til 4.152.629 kr. pr. år. – jfr. nedenstående tabel.
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2014

2015

2016

2017

67.305.645
86.339.297
19.033.652

67.305.645
86.339.297
19.033.652

67.305.645
86.339.297
19.033.652

67.305.645
86.339.297
19.033.652

-16.686.923
2.346.729

-16.686.923
2.346.729

-16.686.923
2.346.729

-16.686.923
2.346.729

Private lev.
Fremskrevet budget
Basisbudget
Ændring af basisbudget

4.088.045
5.893.945
1.805.900

4.088.045
5.893.945
1.805.900

4.088.045
5.893.945
1.805.900

4.088.045
5.893.945
1.805.900

Total – ændring

4.152.629

4.152.629

4.152.629

4.152.629

Kommunale lev.
Fremskrevet budget
Basisbudget
Forskel
Virkning af nye plejeboliger i
Søhusparken pr. 010813
Ændring af Baisbudget

Der er primo juli måned lavet fornyet beregning af budget til visiterede timer. Beregningen
er udarbejdet på grundlag af visiterede timer i ugerne 1-26. Denne beregning viser et lille
fald vedr. de kommunale leverandører samt en fortsat stigning vedr. de private leverandører.
Det samlede timetal er beregnet til 262.190 timer, svarende til 5.042 timer pr. uge – et fald
i forhold til beregningen ult. maj på 17 timer pr. uge. At udgifterne alligevel forventes at stige, skyldes dels at timerne hos de private leverandører er dyrere (der betales overhead),
og dels at der i den mellemliggende periode er konverteret en etrumsbolig i Rønde til plejebolig – denne konvertering finansieres af budget til visiterede timer.
Usikkerhedsmomentet som beskrevet ovenfor er fortsat gældende.
Nedenfor vises tabel med beregning på ugerne 1-26:
Budget

2014

2015

2016

2017

67.019.263
85.483.072
18.463.809

67.019.263
85.483.072
18.463.809

67.019.263
85.483.072
18.463.809

67.019.263
85.483.072
18.463.809

-16.686.923
1.776.886

-16.686.923
1.776.886

-16.686.923
1.776.886

-16.686.923
1.776.886

Private lev.
Fremskrevet budget
Basisbudget
Ændring af basisbudget

4.088.045
6.502.739
2.414.694

4.088.045
6.502.739
2.414.694

4.088.045
6.502.739
2.414.694

4.088.045
6.502.739
2.414.694

Total – ændring

4.191.580

4.191.580

4.191.580

4.191.580

Kommunale lev.
Fremskrevet budget
Basisbudget
Forskel
Virkning af nye plejeboliger i
Søhusparken pr. 010813
Ændring af Baisbudget

I direktionens oplæg er blokken medtaget med 5.191.580 kr. årligt idet der tillægges 1 mio.
kr. i demografisk udvikling frem til 2014.
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Løbenummer
12-T-10 Udvalg:
Udvalget for sundhed, ældre og social
Betegnelse
Mellemkommunale refusioner
Ændring (kr.)
2014
2015
2016
2017
2.500.000
2.500.000
2.500.000
- foran mindreudgifter
2.500.000
Er forelagt SÆ-udvalget den 10. juni 2013.
De seneste år har der været en stigning i udgifterne til mellemkommunale refusioner på
ældreområdet. I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. april 2013 er antal refusionssager opgjort, og der er beregnet dels den forventede udgift i 2013 og dels den forventede
udgift i 2014, med grundlag i de nuværende aktuelle sager.
Borgere, som opfylder Syddjurs kommunes visitationskriterier til ældre– eller plejebolig,
har ret til en sådan bolig i en anden kommune, hvis det ønskes. Der ses en tendens til
øgede udgifter til refusion til andre kommuner. Kommunens demografi og lave dækningsgrad på plejeboliger kan ses som forklaringer herpå.
Vedr. plejeboligområdet er der på udgiftssiden (borgere i andre kommuner) 31 aktuelle
sager samt 3 sager, der venter på en plejebolig i anden kommune. Der er ligeledes indregnet tilgang på 5 nye sager i perioden 2013-2014. For personer, hvor der endnu ikke er
fremsendt regning, er der medregnet en skønnet udgift på 330.000 kr. (gennemsnitsberegning af øvrige sager). På indtægtssiden (udefrakommende borgere i plejeboliger i
Syddjurs Kommune) er der 15 aktuelle sager.
For udgifter til plejehjemspladser i andre kommuner er der 3 aktuelle sager. Med hensyn til
udgifter til selvejende/private plejehjem er der p.t. ingen udgift.
For frit valg er der på udgiftssiden 38 aktuelle sager samt 4 sager, der venter på en ældrebolig i anden kommune. Der er ligeledes indregnet tilgang på 5 nye sager i perioden 20132014. For personer, hvor der endnu ikke er fremsendt regning, er der medregnet en skønnet udgift på 160.000 kr. (gennemsnitsberegning af øvrige sager). Indtægtssiden er skønnet i forhold til indtægtsniveauet i 2012, idet der endnu ikke er opgjort timeforbrug i 2013.
Udgifter og indtægter vedr. madservice er opgjort på grundlag af niveauet i regnskab 2012
samt udgifterne på nuværende tidspunkt i 2013.
De forventede udgifter og indtægter samt det afsatte budgetforslag 2014-2017 fremgår af
nedenstående tabel:
Område
Plejeboliger
Frit valg – ældreboliger
Plejehjem
Madservice
Total – forventet udgift
/indtægt
Total - budgetforslag 2014
Forskel - forventet merudgift

Udgifter
14.278.249
4.276.292
964.738
71.105
19.590.383
13.994.917
5.595.466

Indtægter Nettovirkning
-8.854.868
5.423.381
-1.369.792
2.906.500
0
964.738
-115.211
-44.106
-10.339.871
-9.276.547
-1.063.324

9.250.513
4.718.370
4.532.143

I direktionens oplæg er blokken medtaget med 2,5 mio. kr. årligt ud fra en forudsætning
om, at der vil ske en antalsmæssig reduktion og forskydning i 2014.
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12-T-11
Udvalg:
Udvalget for sundhed, ældre og social
Merudgift pga. demografi – Voksen- og handicapområdet
2014
2015
2016
2017
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000

Merudgiften på voksen- og handicapområdet på grund af demografien er udregnet efter
udviklingen i antallet af 18+årrige i Syddjurs Kommune og det forventede udgiftsniveau på
voksen- og handicapområdet.
Udregning af den gennemsnitlige udgift pr. borger var pr. 30.4.2013:
Den forventede udgift på voksen- og handicapområdet pr.
30.4.2013
Antallet af 18+ årige i Syddjurs Kommune 2013
Den gennemsnitlige udgift pr. borger

156.820.224 kr.
32.732
4.791 kr.

Prognose for 18+ årige i Syddjurs Kommune fra 2014 til 2017:
År
Antal 18+ årige i Syddjurs Kommune
Stigning i forhold til 2013 antallet

2013
32.732

2014
33.044
312

2015
33.329
597

2016
33.607
875

2017
33.891
1159

Den gennemsnitlige udgift pr. borgere er fremskrevet med 1,35% til 2014 priser, og bliver
derved 4.856 kr. og er anvendt i beregningen af merudgiften på området, grundet udviklingen i demografien.
Fremskrivningsprocenten på 1,35% er efter KLs pris- og lønfremskrivningsprocent for afregning til kommuner.
Oprindelig blok – kr.

2014
0

2015
2.898.862

2016
4.248.752

2017
5.627.775

I direktionens oplæg er blokken medtaget med 0 kr. i 2014, 2,0 mio. kr. i 2015, 4,0 mio. kr.
i 2016 og 6,0 mio. kr. i 2017.

Løbenummer
Betegnelse
Ændring (kr.)

12-T-12
Udvalg:
Udvalget for sundhed, ældre og social
Budgetkorrektioner vedr. voksenhandicapområdet
2014
2015
2016
2017
9.000.000
11.000.000
11.000.000
11.000.000

På handicapområdet er det vanskelig at beregne den helt nøjagtige mængde og karakter
af foranstaltninger, der vil komme, idet det er svært at forudsige, hvad der kommer af
ukendte foranstaltninger på området.
Hele voksenhandicapområdet er derfor gennemgået og genberegnet efter kendte foranstaltningers antal og karakter. Kendte kommende foranstaltninger fra børneområdet er ligeledes indregnet. Derudover er der indregnet med forventede kommende ukendte foranstaltninger for de nye boliger for senhjerneskadet på Tendrupmøllevej og særlig tilrettelagt
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ungdomsuddannelse, STU-området. Kendte afgange og stopdatoer er ligeledes indregnet
i forudsætningerne.
Voksen- og handicapområdet er blevet gennemgået og genberegnet igen pr. 07.08.2013, i
forhold til om forudsætningerne er blevet ændret fra før sommerferien. Dette giver en mindre udgift på 1,9 mio. kr. i forhold til det første oplæg, pga. ændringer i bevillinger og afgang fra området, som er fratrukket budgetkorrektionerne vedr. voksen- og handicapområdet.
I tabellen, som følger, er det samlede antal forventede foranstaltninger opgjort pr. område
på voksenhandicapområdet pr. 07.08.2013:

Profitcenter

Område
Antal
2012

Forventet
antal pr.
30.04
2013

Basisbudget
2014

Forventet Forventet Forventet Forventet
antal
antal
antal
antal
2014
2015
2016
2017

1220100001

§85 Bostøtte privat ophold

15,38

16,75

14,08

17,33

17,33

17,33

17,33

1220100005

§85 Bostøtte i botilbud

83,87

112,55

108,00

123,92

131,00

131,00

131,00

1220100008

§96 Personlig hjælper

17,79

20,00

16,00

20,08

20,08

20,08

20,08

1220100010

§108 Botilbud Længevar. ophold

49,22

30,13

46,00

29,00

29,00

29,00

29,00

1220100020

§107 Botilbud midlertidigt ophold

9,11

5,36

6,27

8,92

8,92

8,92

8,92

1220100025

§107 Private opholds. Botilbud

6,00

8,83

5,00

10,00

10,00

10,00

10,00

1220100027

§95 Tilskud til personlig og praktisk hj

3,25

5,13

3,00

6,00

6,00

6,00

6,00

1220100028

§94 Eget valg af hjælper

6,17

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

1220100030

§ 97,98 og 99 Kontaktperson- og
ledsagerord.

72,13

75,76

68,67

78,00

78,00

78,00

78,00

1220100040

§103 Beskyttet beskæftigelse

80,85

66,42

72,00

70,00

70,00

70,00

70,00

1220100050

§104 Akt. - og samværstilbud

81,60

126,49

121,25

139,92

139,92

139,92

139,92

36,00

46,63

36,75

49,58

49,58

49,58

49,58

461,37

521,05

504,02

559,75

566,83

566,83

566,83

STU – Ungdomsuddan. særlig
behov
Antal i alt for voksenhandicapområdet
1220100090

Sammenlagt for voksenhandicapområdet viser tabellen, at der er en stigning i antallet på
56 helårspersoner i forhold til basisbudgettet for 2014.
Tabellen vedr. forventede ukendte og kendte foranstaltninger også kaldet forecast på området er ligeledes blevet revideret med de nye bevillinger og afgange pr. 08.07.2013. I
budgetkorrektionerne er der indregnet med følgende antal og kr. i alt:

Profitcenter

Område

Forventet
antal
2014

Forventet
antal
2015

Forventet
antal
2016

Forventet
antal
2017

1220100005

§85 Botilbud - Kendte Forecast

5,92

7,00

7,00

7,00

1220100005

§85 Botilbud - Kendte forecast fra børneområdet

3,00

5,00

5,00

5,00

1220100005

§85 Botilbud - Ukendte fra STU

2,00

2,00

2,00

2,00

1220100010

§85 Botilbud - Ukendte Tendrupmøllevej

3,00

5,00

5,00

5,00

1220100090

STU - Ukendte Forecast

9,08

9,08

9,08

9,08

§85 og §108 Ukendt afgang

-2,00

-2,00

-2,00

-2,00

21

26,08

26,08

26,08

3.308.404

3.929.295

3.929.295

3.929.295

Antal i alt

§85 Botilbud - Kendte Forecast
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§85 Botilbud - Kendte forecast fra børneområdet

1.611.055

2.428.526

2.428.526

2.428.526

§85 Botilbud - Ukendte fra STU

1.419.042

1.419.042

1.419.042

1.419.042

§85 Botilbud - Ukendte Tendrupmøllevej

2.739.314

4.675.515

4.675.515

4.675.515

STU - Ukendte Forecast

1.757.644

1.757.644

1.757.644

1.757.644

§85 og §108 Ukendt afgang

-1.381.000

-1.381.000

-1.381.000

-1.381.000

9.454.459

12.829.022

12.829.022

12.829.022

Forecast kr. i alt

Af tabellen kan ligeledes ses, hvilket område tilgangen forventes på. Sammenlagt på området forventes, der en tilgang på 21 helårspersoner til næste års budget.
Heri er der indregnet med en ukendt gennemsnitlig afgang på §85 og §108, hvorfor der er
fratrukket 1,4 mio.kr. samlet fra disse områder. Kendte afgange og stopdatoer er ligeledes
indregnet i forudsætningerne.
§85 Bostøtte
Stigningen på §85 skyldes bl.a. tilgang til området af kendte og ukendte sager. Af kendte
sager er der indregnet med 5,92 og 3 omregnet til helårspersoner fra børneområdet.
Af ukendte sager er der kalkuleret med to unge fra STU (Ungdomsuddannelse til unge
med særlige behov), som efter endt uddannelse forventes, at have behov for et botilbud.
Derudover er der indregnet med 3 pladser på Tendrupmøllevej, hvoraf de 2 er til de nye
boliger til mennesker med erhvervet senhjerneskadet, og nogle af disse kan evt. forventes
at komme fra ældreområdet og herved den forventede tilgang til området. Den sidste plads
er en autistbolig.
Der er indregnet med 1 gennemsnitlig afgang fra området.
§96 Borgerstyret personlig assistance (BPA-ordningen)
Der er en øget tilgang til området på 4,8 helårspersoner i forhold til basisbudgettet, som
der søges teknisk korrektion på.
§108 Botilbud længerevarende
Der er en nedgang på 17 helårspersoner på § 108 botilbud længerevarende. Tendensen i
andre kommune og Syddjurs Kommune er at sker en flytning fra døgninstitutioner til almenboliger §85. På baggrund af dette søges der tekniske korrektioner på denne nedgang.
Derudover er der indregnet med en ukendt gennemsnitlig afgang fra området.
§107 Private og kommunale midlertidige botilbud
Der er en øget tilgang på § 107 området på sammenlagt 7,65 helårspersoner i forhold til
basisbudgettet, som der søges teknisk korrektion på.
§95 Tilskud til personlig hjælp
Der er øget tilgang til §95 tilskud til personlig hjælp pga. revisitation af §96, som der søges
teknisk korrektion på.
§§§ 94, 97,98,99,103 og 104
Sammenlagt for disse områder søges der tekniske korrektioner for 0,7 mio.kr. Forventet
afgang og tilgang er ligeledes gennemgået på disse områder.
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STU
Der forventes en tilgang på 9,08 ukendte til STU området. Den øgede tilgang til området
skyldes bl.a. at produktionsskolerne har øget deres adgangskrav, hvorved der bliver en
øget stigning til STU-uddannelse.
Bostøtten under SYBA nedjusteres til 80 timer pr. uge
Der søges teknisk korrektion på nedjusteringen af bostøttetimer under SYBA.
Strandgårdshøj udvides til 4 pladser incl. akutbolig og takstindbetalinger hertil
Der søges teknisk korrektion på Strandgårdshøj, som udvides til 4 pladser incl. akutbolig
og takstindbetalingerne hertil.
Takstindbetalinger SYBA, §103 og §104
Takstindbetalingerne for aktivitetstilbuddene §103 og §104 under Syba falder fra 206 kr.
pr. plads pr. dag til 170 kr. pr. dag. Dette giver manglende indtægter for 2,3 mio. kr. i 2014,
som der søges teknisk korrektion på. Udgiften falder tilsvarende på §85, som er indregnet
herunder, men idet 30% af pladserne bliver solgt til andre kommuner, bliver nettoudgiften
på den faldende takst 0,9 mio.kr.

Oprindelig blok – kr.

2014
11.214.846

2015
13.129.195

2016
13.129.195

2017
13.129.195

I direktionens oplæg er blokken medtaget med 9,0 mio. kr. i 2014 og 11,0 mio. kr. i overslagsårene ud fra en forudsætning om, at der kan reduceres med 2 mio. kr. i forhold til de
nuværende skøn.

Løbenummer
Betegnelse
Ændring (kr.)

12-T-13
Udvalg:
Udvalget for sundhed, ældre og social
Kontante ydelser, Førtidspension
2014
2015
2016
2017
-14.843.179
-17.304.507
-21.055.705
-6.735.185

Mindre udgiften på området er beregnet ud fra budgetopfølgningen pr. 30.6.2013, budgetstøttelisten fra KMD og vurderingen fra fagforvaltningen.
Udgiftsstigningen de tidligere år på førtidspensionsområdet er vist i tabellen, som følger:
Regnskab
2009
Førtidspension med 65% Kommunal
1212000030 medfinansiering efter 2003
Førtidspension med 65% Kommunal
1212000025 medfinansiering før 2003
Førtidspension med 50% Kommunal
1212000020 medfinansiering før 2003
I alt

Regnskab
2010

Regnskab
2011

Regnskab
2012

Forventet
2013

71.930.004

87.654.969

105.829.035

123.808.023

135.812.795

26.068.023

27.051.732

26.224.099

24.701.604

22.773.161

12.734.425

12.351.155

12.111.603

11.461.266

10.143.984

110.732.452

127.057.856

144.164.737

159.970.893

168.729.940

Følgende samlede udgifter, der forventes på førtidspensionsområdet i 2014 til 2017:
Forventet
2014
Førtidspension med 65% Kommunal
1212000030 medfinansiering efter 2003
Førtidspension med 65% Kommunal
1212000025 medfinansiering før 2003
Førtidspension med 50% Kommunal
1212000020 medfinansiering før 2003

Forventet
2015

Forventet
2016

Forventet
2017

153.575.809

170.613.495

187.651.181

204.688.867

26.218.629

25.525.280

24.562.330

22.755.671

13.544.805

12.138.652

10.254.904

9.344.397
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208.277.427

222.468.415

236.788.935

Ud fra dette er budgetkorrektionerne til førtidspensionisterne beregnet i forhold til det nuværende basisbudget.
Beregningen forventes at give en forventet mindre udgift til området på 14,8 mio. kr. i
2014, 17,3 mio. kr. i 2015, 21,1 mio. kr. i 2016 og 6,7 mio.kr. i 2017.
I forhold til den forventede tilgang på området er antallet for 2013 og overslagsårene nedskrevet betydeligt.
Antal førtidspensionister, der forventes på de forskellige ordninger:
Forventet
2013
Førtidspension med 65% Kommunal
1212000030 medfinansiering efter 2003
Førtidspension med 65% Kommunal
1212000025 medfinansiering før 2003
Førtidspension med 50% Kommunal
1212000020 medfinansiering før 2003
I alt

Forventet
2014

Forventet
2015

Forventet
2016

Forventet
2017

1220

1364

1508

1652

1796

305

293

286

268

238

178

166

142

124

110

1703

1823

1936

2044

2144

På den ”nye” ordning dvs. førtidspension efter 2003 er der indregnet med en årlig tilgang
på 144 tilkendegivelser. Det svarer til en gennemsnitlig tilgang på 12 pr. måned.
Den ”gamle” ordning, førtidspension før 2003, er der indregnet med en forventelig afgang
på 12 i 2014, hvilket svarer til 1 afgang pr. måned.
Førtidspension med 50% forventes der ligeledes en afgang på ca. 12 i 2014, svarende til 1
afgang pr. måned.

Løbenummer
Betegnelse
Ændring (kr.)

12-T-14
Udvalg:
Boligsikring og ydelse
2014
-2.188.014

Udvalget for sundhed, ældre og social
2015
-3.071.647

2016
-3.434.922

2017
-3.434.922

Boligsikring og ydelse er genberegnet efter forventet tilgang på området. På området forventes der følgende antal:
2013
Forventet antal boligydelse:
- Tilskud til lejere
- Tilskud til andelshavere
- Tilskud til lejebet. i ældreboliger
Forventet antal boligsikring:
- Tilskud til førtidspensionister
- Almindelig boligsikring

2014

2015

2016

2017

1332
131
276

1362
121
256

1362
121
256

1362
121
256

1362
121
256

267
873

287
913

287
913

287
913

287
913

Boligydelse
Der forventes en tilgang på 30 borgere til næste budgetår, der skal have boligydelse som
tilskud til lejet bolig. Skønnet er foretaget ud fra tidligere regnskabsår.
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I forhold til tilskud til andelshavere og ældreboliger forventes der en nedgang i antallet på
sammenlagt 30 borgere. Skønnet er foretaget ud fra tidligere regnskabsår og en forventning om afgang fra ordningen pga. lovændring på området. Hele tilskuddet er lavet om til
at være det fulde beløb, der tages som lån, mod tidligere, hvor det kun var en andel af tilskuddet, der var lånepligtigt.
Boligsikring
På boligsikring området er der sammenlagt for almindelig boligsikring og tilskud til førtidspensionister beregnet med en tilgang på 60 borgere til budget 2014.
Løbenummer
Betegnelse
Ændring (kr.)

12-T-15
Udvalg:
Udvalget for sundhed, ældre og social
Mulig besparelse på eksterne tilbud pga. 2,5% effektivisering iflg. rammeaftalen
2014
2015
2016
2017
-627.514
-627.514
-627.514
-627.514

Der er foretaget en beregning og analyse af mulige mindre udgifter på voksensområdet
pga. rammeaftalen for Region Midtjylland. Ifølge rammeaftalen for Region Midtjylland skal
taksterne reduceres med 2% i 2013 og yderligere 2,5% i 2014.
Dette er samlet opgjort til en mulig udgiftsreduktion på 627.514 kr. som er udregnet med
en lang række usikkerheder. Den mulige besparelse er vanskeligt at beregne, fordi der
skal tages højde for over- og underskudsberegninger fra tidligere regnskabsår. Det er heller ikke sikkert, at de tilbud som Syddjurs kommune køber af andre kommuner eller regionen, lige netop er de tilbud som takstbesparelserne er foretaget på. Derudover kan kommunerne allerede have sparet 2,5% i 2012.
For at foretage dette skøn er Norddjurs kommune, Region Midtjylland og Skanderborg
kommune blevet spurgt om, hvor meget deres takster kan forventes at blive nedsat i 2014.
Ud fra deres svar er det skønnet, hvor meget Syddjurs kommune eventuelt kan spare i
forhold til køb af deres tilbud. Resten af kommunerne, der købes af i Region Midtjylland, er
sat til 50% mulig besparelse af de 2,5% takstreduktion, idet det reelt ikke vides om der vil
blive en mindre udgift her.
I tabellen, som følger, fremgår det, hvilke kommuner og regioner, Syddjurs kommune forventer at købe af i 2014 og fremefter, samt antallet af pladser, der købes. Der er taget udgangspunkt i §§85 og 108 tilbud, samt dag- og aktivitetstilbud §§103 og 104. Det er kun de
kommuner, der hører under Region Midtjylland samt Region Midt, der er medtaget i analysen. Kommuner i andre regioner er ikke medtaget i analysen, idet aftalerne for disse
kommuner ikke kendes.
Tabellen viser udregning af mulig besparelse på eksterne tilbud pga. 2,5 % effektivisering iflg. rammeaftalen for Region Midtjylland:

Kommune/region
Favrskov
Norddjurs
Randers
Region Midt
Silkeborg
Skanderborg
Viborg

I kr.
Antal
2014
pladser
2.567.667
10
10.452.972
58
4.900.985
18
17.177.831
35
804.962
10
8.160.970
18
411.729
2
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I%
2014
5,36
21,82
10,23
35,86
1,68
17,03
0,86

2,5%
Heraf
heraf
skønnes
-64.192
-32.096
-261.324 -261.324
-122.525
-61.262
-429.446 -214.723
-20.124
-10.062
-204.024
0
-10.293
-5.147

I%
50%
100%
50%
50%
50%
0
50%

Syddjurs kommune
Århus
I alt
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47.909.154

22
173
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7,16
-85.801
100,00 -1.197.729

-42.900
-627.514

50%

Af tabellen fremgår det, at Syddjurs Kommune forventer at købe for samlet 48 mio. kr. i
2014 og at 1,2 mio. kr. heraf udgør 2,5%. I forhold til dette beløb er det skønnet, hvor meget, det kan forventes at reducere udgiften på voksenhandicapområdet. Dette beløb er ligeledes opgjort i, hvor meget dette svarer til i procent af de beregnede 2,5% takstreduktion.
Sammenlagt herud fra vurderes der en mulig besparelse potentiale på 627.514 kr.

12.2 Reduktionsblokke
Løbenummer
12-R-1
Udvalg:
Udvalget for sundhed, ældre og social
Betegnelse
1% besparelse på indkøb og drift
Ændring (kr.)
2014
2015
2016
2017
- foran reduktionsbeløb
-3.602.611
-3.602.611
-3.602.611
-3.602.611
Beskrivelse af reduktionsblokkene skal ses i lyset af eventuel udmøntning af forslag om
1% besparelse på drift og indkøb, som de fremgår af nedenstående oversigt.
Eksempelvis foreslås der i reduktionsblokken en besparelse på Frit valg området på 1 mio.
kr. ved en optimering af rehabiliteringsindsatsen. Vedtages denne besparelse samtidig
med vedtagelse af 1% reduktion vil der blive tale om en samlet besparelse på 2,2 mio. kr. ,
hvilket vurderes urealistisk set i lyset af nye besparelser, der også i indeværende år skal
indfries på området.
Fordeling af 1%'s besparelser på områder:

Område
Frit valg inc. private leverandører
Sygepleje
Plejeboliger
Køkken

Besparelse
i alt

Indkøb

Drift

155.072
13.872
367.351
34.047

1.126.814
204.133
889.762
-10.146

0
72

81.745
39.764

Træning og aktiviteter
Sundhedsfremme
Tandpleje

54.269
2.655
24.567

406.094
34.239
201.130

Øvrige

48.204

-71.032

1.281.886
218.004
1.257.113
23.901
0
81.745
39.836
0
460.363
36.894
225.697
0
-22.827

Total

700.110

2.902.501

3.602.611

Ledelse ældreområdet
Adm.-service ældreområdet

Løbenummer
Betegnelse

12-R-2
Udvalg:
Udvalget for sundhed, ældre og social
Kørsel til læge og speciallæge
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2014
-400.000

2015
-400.000

15. august 2013
2016
-400.000

2017
-400.000

Kørsel til læge og speciallæge blev i 2012 optaget i kørselsordningen under Midttrafikordningen. Det blev på den baggrund besluttet at effektuere en besparelse på 300.000 kr.
årligt fra 2013. Budgetopfølgningen i 2013 viser, at der er et yderligere besparelsespotentiale på ca. 400.000 kr., hvorved den samlede årlige besparelse ved Midttrafik-ordningen
udgør 700.000 kr.
Udover udgifter til Midttrafik indeholder området også udgifter til befordringsgodtgørelse til
private borgere.
Løbenummer
12-R-3
Udvalg:
Udvalget for sundhed, ældre og social
Betegnelse
Reduktion serviceniveau – rengøring hver 3. uge
Ændring (kr.)
2014
2015
2016
2017
- foran reduktionsbeløb
-2.100.000
-2.100.000
-2.100.000
-2.100.000
I den nuværende standard for praktisk hjælp til rengøring leveres hjælpen hver 14 dag á
henholdsvis 45 min eller 60 min.
Aktuel opgørelse fra visitationsafdelingen:
Rengøring 1 = 630 borger - Rengøring 1 = 45 min. hver 2. uge
Rengøring 2 = 323 borger - Rengøring 2 = 60 min. hver 2. uge
3 borger får rengøring hver uge, 1 time pr. uge.
Rationale såfremt alle ændres til rengøring hver 3. uge udgør ca. 7.000 timer svarende til
en mindre udgift på ca. 2,1 mio. kr.
Konsekvenser:
Kvalitetsstandarder og ydelsesbeskrivelser skal tilrettes. Der vil skulle ske en revisitation af
samtlige brugere. Muligheden for en mere individuel tildeling af rengøringsydelser vil være
meget begrænset.
Lovgivningen foreskriver et aktiverende og forebyggende sigte ved udførelsen af ydelserne, hvilket bliver yderst svært at imødekomme.
Medarbejdernes arbejdsmiljø kommer under pres.

Løbenummer
12-R-4
Udvalg:
Udvalget for sundhed, ældre og social
Betegnelse
Syddjurs træner for en bedre fremtid – trænende hjemmehjælp
Ændring (kr.)
2014
2015
2016
2017
- foran reduktionsbeløb
-1.000.000
-1.000.000
-1.000.000
-1.000.000
Syddjurs træner for en bedre fremtid – træning i stedet for kompenserende hjemmehjælp.
Opgørelsen over gennemførte rehabiliteringsforløb samt udredningsforløb viser, at besparelsesmålet for 2013 kan indfries. Der gennemføres ca. 280 årlige rehabiliteringsforløb.
Det kan fremhæves, at der er gode erfaringer med, at nogle nye henviste borgere tilbydes
et udredningsforløb ved ergo-/fysioterapeut i stedet for straks iværksættelse af hjemmehjælp. Der er de første 4 måneder gennemført 37 af disse forløb, heraf er 75% blevet
selvhjulpne med en beskeden indsats, som f.eks. råd og vejledning om håndtering af dag- 52 -
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lige personlige og praktiske aktiviteter, eller små hjælpemidler til at håndtere støttestrømper eller ved tildeling af robotstøvsuger.
Visitatorerne vurderer, at antallet af rehabiliteringsforløb årligt vil omfatte ca. 300 borgere,
der har et potentiale for træning, og at yderligere rationale primært kan opnås ved et fortsat fokus på at tilbyde udredningsforløb til ny henviste borgere samt til borgere, der første
gang efterspørger hjælpemidler.
Muligheden for at opnå yderligere besparelse på området vil skulle ske ved:
• Øge antallet af træningsforløb hos aktuelle brugere af hjemmeplejen. Forudsætter
flere henvisninger fra visitationsafdeling samt ekstra terapeutressourcer.
• ”Vende borgeren i døren”. Ny henviste borgere til hjemmehjælp tilbydes udredningsforløb, der består af 1-3 besøg af ergo-/fysioterapeut.
• Fokus på borgere, der efterspørger hjælpemidler, og tilbyde træning i stedet for eller sammen med eksempelvis kompenserende ganghjælpemiddel, for at undgå
yderligere funktionstab hos borgeren og dermed afhængighed af hjemmehjælp.
Nøgletal:
Ældreområdet i alt kr. pr. 65+ årig
Regnskab 2012.
Syddjurs
Kommune
34.821

Smnl. gruppen
42.084

Løbenummer
Betegnelse

12-R-5

Region
Midtjylland
43.305

Udvalg:

Hele landet
45.337

Udvalget for sundhed, ældre og social

Velfærdsteknologi – nettoberegning på forøget anvendelse af eks. lifte og
skærme (kommunikationshjælpemidler)

Ændring (kr.)
- foran reduktionsbeløb

2014
-1.500.000

2015
-4.000.000

2016
-6.500.000

2017
-7.500.000

Ældre – og sundhedsområdet har formuleret et visions– og strategiprogram for udvikling
og indførelse af velfærdsteknologi i Syddjurs Kommune over de kommende år – Veltek
2015. Strategien understøtter de øvrige væsentlige indsatser og strategier på ældre- og
sundhedsområdet, som f.eks. Rehabiliteringsindsatsen, Det nære sundhedsvæsen, Den
selvhjulpne borger og kommunens sundhedspolitik. Strategien er således i overensstemmelse med KL’s aktuelle strategiske udmelding om telesundhed. Sundheds IT bliver desuden et centralt område i arbejdet med 3. generations sundhedsaftaler.
Iværksættelse af velfærdsteknologiske løsninger baseres på en behovsafklaring og en
business-case tankegang. Området ønsker primært at iværksætte velafprøvede teknologiske løsninger, der kan omsættes i drift, med det formål at understøtte borgerens selvhjulpenhed, medarbejderens arbejdsmiljø, effektivisering og besparelse.
Investering
Iværksættelse af velafprøvede teknologiske løsninger forudsætter at der investeres, før
der kan høstes et økonomisk rationale i form af effektivisering eller realiseret besparelse.
Der er tre overordnede områder, som der skal investeres i, for at vi kan lykkes med indførelsen af velfærdsteknologi:
1. IT infrastruktur: Kommunikationsnetværk, computere og trykskærme.
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2. Velfærdsteknologiske løsninger: f.eks. træningssystemer, skylletoiletter, loftlifte.
3. Implementering: projektledelse, koordination af projekter og gevinstrealisering.
Følgende konkrete velfærdsteknologiske-/sundhedsdigitaliseringsløsninger indgår i nedenstående investeringsoversigt:
•
•
•
•
•
•
•

Virtuel træningssystemer
Loftlifte
Digital samarbejdsbog – touchskærme
Oversigtsskærme til effektivisering af planlægning i Rehabiliteringsafdelingen
Digital understøttelse af metoder/værktøjer til tidlig opsporing af funktionsnedsættelse eller sygdom særligt hos ældre borgere.
Telemedicinsk sårbehandling
Vasketoiletter

Investering
IT infrastruktur
Velfærdsteknologiske løsninger
Anlægsudgifter i alt
Implementering
Reduktion implementering – ældreområdets timer
I alt

2014
2.550.000
2.050.000
4.600.000
1.800.000

2015
1.950.000
1.700.000
3.650.000
1.800.000

2016
1.080.000
1.650.000
2.730.000
1.800.000

Samlet
investering
5.580.000
5.400.000
10.980.000
5.400.000

-800.000
5.600.000

-800.000
4.650.000

-800.000
3.730.000

-2.400.000
13.980.000

Rationale
De mange projekter, som implementeres, bidrager alle til et samlet rationale. Helt grundlæggende bliver borgerne mere selvhjulpne, og får øget mestring af deres eget liv. Kommunen får større kvalitet i plejen, og kan derfor fokusere på de borgere, som er mest plejekrævende.
De væsentligste bidrag til rationalet er følgende:
o
o
o
o
o

reduktion i kørsel
reduktion i antallet af indlæggelser på sygehus
højere effektivitet
bedre udnyttelse af medarbejderressourcer
kortere behandlingsforløb som følge af, at borgerne bliver mere selvhjulpne og
dermed har behov for mindre hjælp

Budgetforslag 2014-2017
Drift
Implementering
Reduktion implementering – ældreområdets timer
Besparelse i den nuværende drift
I alt

2014
1.800.000

2015
1.800.000

2016
1.800.000

2017
0

-800.000
-2.500.000
-1.500.000

-800.000
-5.000.000
-4.000.000

-800.000
-7.500.000
-6.500.000

0
-7.500.000
-7.500.000

Nedenfor er vist virkningen af investeringen (tilbagebetalingstiden) i budgetperioden. Der vil først i
2016 kunne opnås en gevinst af investeringen.
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Acc. udgift til investering
Acc. besparelse i driften
Acc. netto virkning af investeringen

År 1 (2014)
5.600.000
-2.500.000
3.100.000

År 2 (2015)
10.250.000
-7.500.000
2.750.000

15. august 2013
År 3 (2016)
13.980.000
-15.000.000
-1.020.000

År 4 (2017)
13.980.000
-22.500.000
-8.520.000

I økonomiaftalen for 2014 er der afsat kvalitetsfondsmidler samt lånepulje i relation hertil,
som kunne anvendes til de udgifter, der er anlægsudgifter. Der er ligeledes afsat lånepulje
til investeringer, der har et dokumenteret effektiviseringspotentiale.
Lånepulje i relation til kvalitetsfondsmidler er målrettet til kommuner i en økonomisk og
likviditetsmæssig vanskelig situation.

Løbenummer
12-R-6
Udvalg:
Udvalget for sundhed, ældre og social
Betegnelse
Besparelse via forhandling af individuelle takster på eksterne botilbud
Ændring (kr.)
2014
2015
2016
2017
- foran reduktionsbeløb
-300.000
-300.000
-300.000
-300.000
Socialcentret har i 2013 haft succes med målrettet at forhandle individuelle takster for borgere i eksterne tilbud. I 2013 var indlagt en besparelse på 2.5 mio. Det ser for nuværende
(sommeren 2013) ud til at målet nås. Det væsentligste potentiale er høstet, det vurderes at
der også i 2014 vil være et mindre potentiale på 300.000,- at gå efter.
Konsekvens
Den øgede opgave med at forhandle takster kalder på yderligere mødeaktivitet og forhandlingskompetencer, som personalet i myndighedsafdelingen har tilegnet sig. Der er en
hårfin grænse mellem at skærpe det faglige fokus og indhente skriftlige status på den enkelte borgers udvikling og ad den vej reducere takster mest muligt og så at nedsætte takster så meget, at det reducere det faglige niveau eller umuliggør brug af de bedst egnede
faglige tilbud.
Løbenummer
12-R-7
Udvalg:
Udvalget for sundhed, ældre og social
Betegnelse
Nedsættelse af ugentligt timetal til aktivitets- og samværstilbud
Ændring (kr.)
2014
2015
2016
2017
- foran reduktionsbeløb
-150.000
-150.000
-150.000
-150.000
Et af resultaterne af forhandling af individuelle takster er en opmærksomhed på, at der er
en gruppe borgere over pensionsalderen, der modtager hjælp efter SL § 103 og 104 til aktivitets- og samværstilbud, som bor i botilbud, hvor aktivitetstilbuddet er et integreret tilbud
sammen med botilbuddet. For en del af borgeres vedkommende kan det komme på tale at
nedsætte det ugentlige timetal som Syddjurs Kommune betaler for, med en mindre besparelse på 150.000 til følge. I flere sager benyttede borgerne ikke længere det fulde tilbud og
ønskede det heller ikke fremadrettet.
Det foreslås derfor at øget opmærksomheden på at foretage konkrete og individuelle vurderinger af behovet for pædagogiske aktivitets- og samværstilbud.

Løbenummer
Betegnelse
Ændring (kr.)

12-R-8
Udvalg:
Udvalget for sundhed, ældre og social
Nedsættelse og ændring af serviceniveau for bostøtte via takstreduktion
2014
2015
2016
2017
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- foran reduktionsbeløb

- 440.000

- 440.000

15. august 2013
- 440.000

- 440.000

Som led i kommunens nødvendige besparelser, foreslås serviceniveauet for bostøtte nedsat og ændret. Bostøtte tildeles af visitationsudvalg ud fra en socialfaglig vurdering og udredning af borgers funktionsevner og behov.
Der foreslås en generel nedsættelse til bostøtte på 2,5 % af ata-taksten, svarende til 11 kr.
pr. ydet time. Det bliver 320.000 kr. i reduktion for Syddjurs Bostøtte og aktivitet, og 65.000
kr. i reduktion for Syddjurs Bo- og aktivitetstilbud samt 50.000 kr. i reduktion for privat bostøtte. Samlet besparelse på takstnedsættelse vil være på 440.000 kr.
Indenfor Syddjurs Bostøtte tilvejebringes besparelsen dels gennem en ændring af overhead ifm. Standgårdshøj, dels ved opsigelse af lejemålet Tingvej 38 b, Hornslet og ved
færre tynde klienter(IT).
Konsekvens
Personalets tilgængelighed til ledelsesmæssig sparring i hverdagen mindskes. Nye ledelsesformer implementeres.

Løbenummer
12-R-9
Udvalg:
Udvalget for sundhed, ældre og social
Betegnelse
Nedsættelse af serviceniveau for bostøtte via ændringer af ydelser
Ændring (kr.)
2014
2015
2016
2017
- foran reduktionsbeløb
- 300.000
- 560.000
- 560.000
- 560.000
Der er igangsat en ændring af bostøtteydelser, som videreføres og videreudvikles.
Bostøtte er hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder
til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Syddjurs Bostøtte yder hjælp til (gen)oplæring af
egne færdigheder, støtte til udvikling af egne ressourcer, kommunikation, samvær med
andre, træning til deltagelse i aktivitets og samværstilbud, beskyttet beskæftigelse samt
træning i konfliktløsning, personlig pleje etc.
Bostøtten fortsætter udviklingen fra en mere klassisk kompenserende støtte til en tilgang
med mere recovery og psykosocial rehabilitering. Dette indebære en række ændringer af
serviceniveauet, fx ved at borger kan modtage bostøtte på forskellig vis, fx ved at aktivitetscentret udvikles i retning af et støttecenter, hvor borger kan modtage bostøtte og ved
at benytte elektroniske kommunikationsformer. Ambitionen er også at kunne sætte ind tidligt og forebyggende af hensyn til at opnå størst mulig effekt og lavest mulig omkostningsniveau.
Det foreslås at bevillingsperioden standardiseres og tidsafgrænses som konsekvens af
den rehabiliterende tilgang, med mulighed for at borgere kan få et klippekort, således at
enkeltstående behov for hjælp efterfølgende kan klares ubureaukratisk ved hjælp af et klip,
fremfor en fornyet bevilling. Det ligger i tråd med intentioner om brugerinddragelse og ansvarsflytning til borgeren.
Konsekvens
Med forslaget om ændringer i bostøtteydelse forventes flere borgere at kunne rummes indenfor rammen. Bekymringen er den gruppe borgere, som ikke selv kan opsøge støtte.
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Deres sociale og psykiske tilstand kan forværres. Der er en gråzone mellem hjælp til pleje
og praktisk hjælp og bostøtte. Der er også en gråzone til behandlingssystemet og en besparelse på bostøtte kan resultere i flere indlæggelser på grund af psykiske tilstande.
Da der er tale om ændring af ydelser foreslås en indkøringsperiode på 1 år, hvilket giver
en besparelse på 300.000 kr. i 2014 og en årlig besparelse på 560.000 kr. i 2015 og overslagsår.
Forslaget om ændringer af bostøtten indebærer:
•
nyt kommissorium for visitationsudvalget,
•
nyt ydelseskatalog og ny praksis
•
styrket samarbejde med andre afdelinger om forebyggelse og tidlig indsats
ift. mulige nye sager,
•
digitalisering af bevillinger samt
•
styrket ledelsesinformation.

Løbenummer
12-R-10
Udvalg:
Udvalget for sundhed, ældre og social
Betegnelse
Nedsættelse af serviceniveau for bostøtte via omorganisering
Ændring (kr.)
2014
2015
2016
2017
- foran reduktionsbeløb
-400.000
-400.000
-400.000
-400.000
Bofællesskabet Strandgårdshøj i Ebeltoft har 10 lejligheder. I forbindelse med omlægning
af indlæggelsesmuligheder i psykiatrien og strategi for støttetilbud for Syddjurs Kommunes
sværest ramte sindslidende, er botilbuddet på Strandgårdshøj p.t. adskilt i forskellige ydelsesgrupper pga. forskellig lovgivning. Det foreslås at botilbuddet på Strandgårdshøj målrettes og fremtidssikres som døgndækket enhed. Det er det i dag, men kun for 4 af beboerne. Ved at omorganisere, således at der kan ske en mere hensigtsmæssig brug af personale ressourcer, er det muligt at opnå den beskrevne reduktion, samtidigt med at den
samlede faglige og organisatorisk styrker sikres.
Der er taget initiativ til at benytte 1 af lejlighederne som akutstøtte bolig for at imødegå de
udfordringer der er i forhold til støttebehov ved de forkortede indlæggelser på psykiatrisk
hospital og for at forebygge genindlæggelser.
Besparelsen er samlet på 800.000 kr. pga. refusion fra staten er nettobesparelsen for
Syddjurs Kommune kun 50 %, svarende til 400.000 kr.
Konsekvens
Der sikres et relevant fagligt og organisatorisk beredskab til kommende særlige støtteforanstaltninger som kræver døgnstøtte. Ved at øge det støttemæssige beredskab vil der
kunne genereres yderligere besparelse ved i højere grad at kunne løse opgaver internt i
kommunen samtidigt med at der vil kunne skabes yderligere synergi ved flere ”dyre” pladser, idet grundnormering ikke øges ved øget antal beboere med store støtte behov.

Løbenummer
Betegnelse

12-R-11
Udvalg:
Udvalget for sundhed, ældre og social
Besparelse på misbrugscentrets alkoholbehandling af borgere med alkoholproblematikker
Ændring (kr.)
2014
2015
2016
2017
- foran reduktionsbeløb
-100.000
-100.000
-100.000
-100.000
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Misbrugscenteret har et budget på godt 4 mio. kr., der rummer mandetimer og misbrugsbehandling i eget regi. Der foreslås en rammebesparelse på 2,5% svarende til 100.000,kr.
Misbrugscentret inddeler indsatsen i tre behandlingsindsatser: 1: Borgere med et stofmisbrug. 2: Unge borgere med et misbrug. 3: Borgere med alkoholmisbrug. En del af gruppe 1
består af substitutionsbrugere, der er en meget konstant gruppe, hvor der ikke er stor ny
tilstrømning. Gruppen er at regne som kronikkere og behandlingen består i at stabilisere
og vedligeholde. Substitutionsbehandlingen er ikke en del af alm. lægepraksis og skal varetages af landets misbrugscentre, det er derfor ikke muligt at udskrive disse borgere.
Gruppe 2, er de unge med den mobile indsats og relative korte behandlingsforløb
Gruppe 3, borgere med alkohol problematikker, er en gruppe i stadig vækst. I denne gruppe er der et stort flow. Besparelsesforslaget vil betyde en nedjustering i ydelsen for den
enkelte i gruppe 3, for at kunne få flere borgere gennem systemet.
Forslaget sikrer, at misbrugscentret fortsat overholde behandlingsgarantien, men samtidig
får mulighed for at rumme flere indskrivelser i alkoholbehandlingens nuværende tilbud.

Løbenummer
12-R-12
Udvalg:
Udvalget for sundhed, ældre og social
Betegnelse
Reduktion vedr. midlertidige ophold - § 107 serviceloven
Ændring (kr.)
2014
2015
2016
2017
- foran reduktionsbeløb
-200.000
-200.000
-200.000
-200.000
Forslaget betyder nedsættelse af ydelsesniveau for botilbud til midlertidigt ophold efter
servicelovens § 107.
Som led i kommunens nødvendige besparelser, foreslås ydelsesniveauet for botilbud til
midlertidigt ophold nedsat. Målgruppen for midlertidige botilbud er som oftest socialt udsatte, typisk med sindslidelse og/eller misbrug.
Der foreslås en generel nedsættelse af rammen. Det betyder, at der skal reguleres på serviceniveauet for visitation til døgnbehandling og forslaget indbefatter justering af ydelseskatalog.
Konsekvensen kan være kortere varighed af de midlertidige ophold.

Løbenummer
12-R-13
Udvalg:
Udvalget for sundhed, ældre og social
Betegnelse
Personlige, kropsbårne hjælpemidler
Ændring (kr.)
2014
2015
2016
2017
- foran reduktionsbeløb
-800.000
-800.000
-800.000
-800.000
Afdelingen for visitation og hjælpemidler har et teknisk budget på 22,8 mio. kr. i 2014 til
personlige kropsbårne hjælpemidler.
De kontinuerligt største udgiftsområder på myndighedsbudgettet er:
o Stomi- og inkontinenshjælpemidler ∼ 5 mio. kr.
o Diabeteshjælpemidler ∼ 2,5 mio. kr.
o Ortopædiske hjælpemidler inkl. arm- og benproteser ∼ 2,5 mio. kr. samt
o Handicapbiler ∼ 4 mio. kr.
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Dertil kommer boligændringer, som ikke kontinuerligt hører til de største udgiftsposter,
men hvor én enkelt sag kan bringe området under pres.
Nøgletal
REGNSKAB 2012
Syddjurs Kommune index 100

Syddjurs
Kommune
2012

5.32.35 Hj.midler, forbrugsg. boligindr. + befordr
(- ekskl.. 001-004, 008,091 bil, høreapp.,IT mv.)

100

Smnl.
Gruppen
2012
149

De personlige, personbårne hjælpemidler jf. ovenfor er karakteriseret af, at der de seneste
år er indgået leverandøraftaler på flere og flere områder. Borgeren kan vælge anden leverandør, men skal så selv betale differencen på hjælpemidler. Der er derfor ikke oplagte
enkeltområder, der kan bidrage med budgetreduktioner, hvorfor en reduktion må omfatte
hele området og realiseres gennem et reduceret serviceniveau.
Handicapbilerne omfatter ca. 22 årlige sager (nye ansøgninger hhv. ansøgning om udskiftning). Grundet lovændring på området er tendensen, at der bevilges færre nye biler.
Bevilgede biler er større – typisk kassevogne – og med mere specialindretning. Den foreslåede reduktion på området forventes realiseret ved fokus på salg af brugte biler til den
bedste pris.
Konsekvens
Forslaget indbefatter således en generelt servicereduktion på personlige personbårne
hjælpemidler og øget fokus på salg af brugte handicapbiler.

Løbenummer
12-R-14
Udvalg:
Udvalget for sundhed, ældre og social
Betegnelse
Takstnedsættelse på den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse STU
Ændring (kr.)
2014
2015
2016
2017
- foran reduktionsbeløb
-150.000
-150.000
-150.000
-150.000
I 2012 nedsatte Syddjurs kommune taksterne til kommunens eget STU- tilbud til henholdsvis 140.000 kr. for den lave takst og 260.000 kr. på den høje takst. Dette gav den
gang en besparelse på godt 400.000 kr. på STU området.
Nedsættelse gav anledning til bekymring, da STU-tilbuddet på Projektcentret på daværende tidspunkt havde en relativ lille elevmasse på omkring 15 elever, og takstnedsættelserne
betød, at det var vanskeligt at få pris og kvalitet til at hænge sammen. Målgruppen er unge
med ADHD, autismespektrum forstyrrelser og udviklingsforstyrrelser.
I det oprindelige oplæg om STU Syddjurs fra 2011 er en af målsætningerne med STU
Syddjurs at drive et økonomisk sammenhængende og økonomisk effektivt tilbud for
Syddjurs kommune. Der er etableret endnu et STU-tilbud i Syddjurs Kommune i regi af
Syddjurs Bo- og aktivitetstilbud, for målgruppen af udviklingshæmmede og andre, der ikke
kan gennemføre andre ungdomsuddannelser. Tidligere har denne målgruppe været sendt
til andre kommunes STU tilbud målrettet målgruppen udviklingshæmmede. Antallet af elever i det første år er 6, og der forventes en årlig indskrivning af nye elever.
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STU Syddjurs på Projektcentret har oplevet en stigning i antallet af elever. For 2013 og
2014 er der 24 elever. Det åbner mulighed for at drive kommunens eget STU-tilbud endnu
mere økonomisk effektivt.
Det foreslås derfor at nedsætte taksten med yderligere 5.000 kr., hvilket giver en besparelse på omkring 120.000 kr. i 2014 for STU Syddjurs og 30.000 kr. for STU-tilbuddet i regi
af Syddjurs Bo- og aktivitetstilbud.
Konsekvens
Om end det er muligt at drive tilbuddet mere effektivt, så vil en besparelse betyde færre
midler til det pædagogiske arbejde og til vikardækning under sygdom.
Løbenummer
12-R-15
Udvalg:
Udvalget for sundhed, ældre og social
Betegnelse
Rammebesparelse på hjælpemiddelcentret
Ændring (kr.)
2014
2015
2016
2017
- foran reduktionsbeløb
-130.000
-130.000
-130.000
-130.000
Det samlede budget for hjælpemiddelcentret udgør omkring 5. mio. kr. hvoraf 2 mio. kr.
anvendes til driften af centret og vedligeholdelse af genbrugshjælpemidlerne.
Der foreslås en besparelse på indkøb af hjælpemidler på 130.000 kr. ved indgåelse af nye
prisaftaler og indkøbsaftaler samt øget standardisering af indkøb af hjælpemidler.
Forslaget indebærer en justering af samarbejdsaftalen mellem hjælpemiddelcentret og
myndighedsafdelingen om beslutningskompetence og budgetansvar.
Konsekvens
Mindre mulighed for individuelle løsninger for den enkelte borger
Mere standardisering af nogle typer af hjælpemidler.
Løbenummer
12-R-16
Udvalg:
Udvalget for sundhed, ældre og social
Betegnelse
Lavere priser varekøb hjælpemiddelområdet
Ændring (kr.)
2014
2015
2016
2017
- foran reduktionsbeløb
-296.120
-296.120
-296.120
-296.120
1% lavere priser på voksenområdet er valgt fordelt på varekøb art 2,9 hjælpemiddel og
hjælpemiddeldepotet. Idet hjælpemiddelområdet er der hovedpagten af indkøbene fortages på voksenområdet.
På hjælpemiddelområdet er hovedpagten af indkøbene ortopædiske hjælpemidler, inkontinens- og stomi samt diabeteshjælpemidler. Hjælpemiddeldepotet indkøber bl.a. stokke,
badestole, rollatorer mv.
Fordelingen af 1% lavere priser foreslås fordelt imellem hjælpemiddelområdet og depotet,
med følgende procentfordeling, udregnet efter budgetbeløbet på art 2,9 varekøb hjælpemidler:
Fordeling af 1% billige priser
Hjælpemiddelområdet
Hjælpemiddeldepotet
I alt

Budget på art 2,9
13,2 mio. kr.
2,5 mio.kr.
15,7 mio. kr.
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Løbenummer
12-R-17
Udvalg:
Betegnelse
Dagcenterkørsel
Ændring (kr.)
2014
- foran reduktionsbeløb
-900.000

15. august 2013

Udvalget for sundhed, ældre og social
2015
-900.000

2016
-900.000

2017
-900.000

Kørsel til dagcentrene har været i EU-udbud – aftalen træder i kraft pr. 2. september 2013.
Samtidig hermed tilbageføres budgettet til opgaven fra Udvalget for Natur, Teknik og Miljø
til Udvalget for Sundhed, Ældre og Social.
Prisen pr. time for kørsel reduceres fra 377 kr. til 338 kr., svarende til en reduktion på ca.
10%. Der indsættes samtidig busser med større kapacitet.
Ifl. oplysninger fra trafikafdelingen er kørselsbehovet p.t. på 35 timer pr. uge, og der køres
i ca. 50 uger af året. Der kører sædvanligvis 4 busser, men der er i den nye ordning mulighed for at indsætte en 5. bus hvis der er behov for det. En begrænset del af dagcenterkørslen vil fortsat blive kørt som flexkørsel.
Beregning af forventet udgift til dagcenterkørsel fremover:
En bus i 35 timer pr. uge i 50 uger pr. år koster ca. 600.000 kr. pr. år.
Forventet udgift til 4 busser udgør ……………………………………….
Udgift til flextrafik, skøn ……………………………………………………
Ekstra kørsler – budgetsikkerhed (fordi ordningen først træder i kraft
i september 2013) ………………………………………………………….

2.400.000
200.000

Skønnet udgift i alt………………………………………………………….

3.000.000

400.000

Der er under NTM’s område afsat et budget på 3,9 mio. kr. til at dække de hidtidige kørselsordninger. Dette budget forventes i forbindelse med kommende budgetopfølgning
overført til SÆ’s område.
På baggrund af ovenstående beregning forventes der en besparelse på ca. 0,9 mio. kr.

12.3 Udvidelsesblokke
Løbenummer
Betegnelse
Ændring (kr.)

12-U-1
Udvalg:
Udvalget for sundhed, ældre og social
Øgede aktiviteter på Sundhedsområdet
2014
2015
2016
2017
2.250.000
2.250.000
2.250.000
2.250.000

Økonomiaftalen
Med økonomiaftalen for 2013 blev kommunerne tildelt et løft til sundhedsområdet på 300
mio. kr. Syddjurs kommunes andel udgjorde 2,25 mio. kr., hvoraf byrådet besluttede at bevilge 1,5 mio. kr. til området. Midlerne er anvendt til hjerneskaderehabilitering, sundhedstilbud til mennesker med kroniske lidelser og styrkelse af hjemmesygeplejen svarende til
ca. 3 fuldtidsstillinger sygeplejersker/terapeuter.
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Med økonomiaftalen for 2014 har kommunerne fået et yderligere løft på 300 mio. kr. til
styrkelse af den forebyggende og sundhedsfremmende indsats. Syddjurs Kommunes andel heraf udgør 2.250.000 kr. Kommunen er kompenseret herfor i de generelle tilskud.
Midlerne skal understøtte indsatsområderne i sundhedsaftalerne og fokusere på den patientrettede forebyggelse og koordinering af patientforløb på tværs af sektorer.
Følgende fælles mål er aftalt for den patientrettede forebyggelse:
• Færre uhensigtsmæssige indlæggelser
• Færre forebyggelige indlæggelser
• Færre uhensigtsmæssige akutte korttidsindlæggelser
• Færre færdigbehandlede patienter, der optager en seng på sygehusene.
De fokuserede indsatser i kommunerne vil derfor primært være:
• Rehabilitering og træningstilbud, herunder døgntilbud og telemedicinske løsninger
til ældre og kronikere, der ofte indlægges på sygehuset.
• Styrket sygepleje med særlige kompetencer inden for det akutte, herunder akutpladser og akutteams i samarbejde med hospital målrettet ældre medicinske patienter og psykiatriske patienter.
• Beredskab til modtagelse af færdigbehandlede patienter i form af aflastnings– og
døgnrehabiliteringspladser.
• Kompetenceudviklingsprogrammer for personale i ældre– og sygeplejen med henblik på tidlig opsporing.
• Integrated care modeller med fælles kapacitets- og/eller finasiering med det formål
fx at opstille fælles alternativer til korttids– og medicinske indlæggelser.
• Samarbejde om opgaveoverdragelse.
Kommunale sundhedstiltag
Syddjurs kommune har iværksat sundhedsfremmede tiltag, der i nogen grad lever op til de
nævnte fokuserede indsatser. Således rådes der over døgnrehabilitering og 2 akutpladser,
og der er etableret et udgående akut sygeplejeteam i aftentimerne. Der er etableret sundhedstilbud til mennesker med kroniske lidelser og kræft.
Stigende efterspørgsel
Der konstateres en stigende efterspørgsel på genoptræning, sygepleje og rehabilitering,
såvel på døgnpladser som i de ambulante tilbud. Patienter udskrives stadigt tidligere fra
hospital med komplekse behov og dermed stigende krav til sygepleje – og terapeutmæssige ressourcer og kompetencer i hjemmeplejen og på døgnpladserne.
Praktiserende læger henviser i stigende omfang borgere med KOL og hjertelidelser til de
kommunale sundhedstilbud, hvilket ikke kan honoreres inden for den nuværende kapacitet. Desuden ses en øget tilgang til genoptræning og rehabilitering af kræftpatienter, idet
der er evidens for at træning gavner kræftpatienten også under behandlingsforløb med
kemoterapi eller strålebehandling.
Akutsygeplejen i aftentimer viser, at det er muligt at forebygge en række indlæggelser og
sikre borgerne kvalificeret sygepleje i eget hjem eller på midlertidig døgnplads i et tæt
samarbejde med praktiserende læger/vagtlæger.
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Status kommunal sygeplejedækning
Iværksættelse af borgernære sundhedstilbud og styrkelse af det nære sundhedsvæsen er
højt prioriteret på den kommunale dagsordenen. Hjemmesygeplejen står helt centralt i
denne udvikling.
På trods af tilførsel af 0,4 mio. kr. til sygeplejen jf. budgetvedtagelsen for 2013 er antallet
af sygeplejersker i Syddjurs kommune stadig det laveste blandt regionens kommuner, når
antallet af basissygeplejersker pr. 1.000 indbyggere over 65 år gøres op.
Syddjurs
Norddjurs
Favrskov
Region Midtjylland.
Landsgennemsnit

6,6
9,9
9,6
9,1
8,3

Behov for udvidelse af sygeplejen og styrkelse af kommunale sundhedstilbud
Samlet set vurderes det, at de afsatte midler som følge af økonomiaftalen for 2014 på 2.25
mio. kr. med fordel kan anvendes til styrkelse af den forebyggende og sundhedsfremmede
indsats jf. intentionerne i økonomiaftalen på følgende områder:
•

•
•
•
•

Et generelt løft til hjemmesygeplejen med henblik på at understøtte en række indsatser i sundhedsaftalerne og bringe Syddjurs kommunes sygeplejenormering
nærmere niveauet for sygeplejerskedækning i de øvrige kommuner i regionen. Stadigt flere komplekse pleje- og behandlingsopgaver overdrages fra det regionale
sundhedsvæsen. Samtidig skal en række sygeplejeopgaver iværksættes som følge
af vedtagne sundhedsaftaler og forløbsprogrammer. Det gælder eksempelvis:
- Opfølgende hjemmebesøg sammen med praktiserende læge hos ældre, der
udskrives efter hospitalsindlæggelse
- Kræftrehabilitering, herunder smertescreening og palliation(lindrende behandling) hos uhelbredeligt syge
- Intravenøs behandling med væske eller antibiotika, så borger undgår indlæggelse
- Fokus på tidlig opsporing hos ældre borgere, der er på vej til at blive kritisk
syge og indlæggelsestruede, så der kan sættes ind med behandling og sygepleje tidligere. Der er både god kvalitet og god økonomi i at forebygge
uhensigtsmæssige indlæggelser af især ældre borgere eller borgere, der lever med kroniske lidelser som f.eks. KOL.
Udvidelse af akutpladser og akut sygeplejeteam i dagtimer med henblik på at forebygge uhensigtsmæssige og forebyggelige indlæggelser ved at sikre de ældre
borgere kvalificeret observation og behandling i eget hjem.
Udvidelse af sundhedstilbud til mennesker med kroniske lidelser, især målrettet
mennesker med kroniske lidelser f.eks.KOL og kræft.
Kompetenceudviklingsprogrammer
Etablering af integrated care modeller f.eks. samarbejde/medfinansiering ved indførelse af telemedicinske løsninger og vedr. koordineret visitation til akutte sundhedstilbud.

Det gælder for dette forslag som for de øvrige, at det skal ses i lyset af 1% besparelsesforslaget. Vedtages denne besparelse betyder det en reduktion af sygplejen med ca.
400.000 kr.
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Desuden skal det bemærkes, at der i forbindelse med SÆ møde blev bedt om at få præsenteret en udvidelsesblok på sygeplejen.
Ikke medtaget i direktionens oplæg:
Løbenummer
12-U-2
Udvalg:
Udvalget for sundhed, ældre og social
Betegnelse
Øget misbrugsindsats i forhold til børn i familier med misbrug
Udvidelsesblok (kr.)
2014
2015
2016
2017
Skøn
400.000
800.000
800.000
800.000
Der er i de senere år kommet stigende opmærksom på, at det præger børn at vokse op i
familier med misbrug – det præger ikke kun barneårene, men langt ind i voksenlivet. Erfaringer viser eks. at hvis mor har en alkoholrelateret diagnose, så har børnene
- 3 gange større risiko for indlæggelse på en psykiatrisk afd.
- 3 gange større risiko for at blive anbragt uden for hjemmet
- 2,5 gang større risiko for at udføre et selvmordsforsøg
- 2 gange så stor dødelighed ved 27-års alderen i forhold til andre børn
Dertil kommer at børn der er opvokset i en alkoholfamilie som voksne har større tendens til
selv at få svære vanskeligheder; således udvikler ca. 1/3 alkohol- og stofproblemer og ca.
1/3 psykiske vanskeligheder. Samlet viser undersøgelse at 40% af personer i alkoholbehandling selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
For at imødegå disse misbrugsrelaterede problemer er det vigtigt med en tidlig indsats. I
Syddjurs Kommune er der opbygget snitfladesamarbejder mellem misbrugscentret og familieafdelingen og der gives underretninger begge veje, Aktuelt er 100 syddjurs borgere i
misbrugsbehandling og ingen modtager pt. en familieterapeutisk misbrugsbehandling.
Misbrugscentret tilbyder ad hoc samtaler for forældre og børn men der foretages ikke en
systematisk opsøgning og der gives ikke et systematisk tilbud til familier med misbrug.
Det vurderes, at der er et skjult problem. Sundhedsstyrelsen vurderer, at der i Danmark er
120.000 børn der vokser op i familier med alkoholproblemer. Det svarer til at små 900
børn i Syddjurs kommune vokser op med alkoholproblematikker. For at sikre en bedre
start på livet for børn i misbrugsfamilier foreslås det, at der sættes ind med en indsats, der
rummer såvel opsøgning, udbredning af viden omkring tilbud til misbrugsfamilier og opstart
af egentlige behandlingstilbud for familier ramt af misbrug.
Opsøgning og udbredelse af en kommende indsats vil omfatte etablering af samarbejde
med en bred vifte af aktører: Familieafdelingen, familieværket, PPR, SSP, sundhedsplejerskerne, pædagogiske konsulenter, praktiserende læger, skoler, børnehaver, vuggestuer, dagplejere og forebyggelsesteamet. Alle de fagpersoner der møder voksne og børn,
skal have en viden om indikatorer for eventuelle misbrugs-problematikker og kende kommunens tilbud for behandling. Derudover anbefales det, at iværksætte behandlingstilbud
med følgende formål: at mindske psykiske symptomer, forebygge stof/ alkoholproblemer,
fremme sund og konstruktiv familiefunktion trods problemer med alkohol, samt forsøge at
få den drikkende forælder i behandling
Metoden for indsatsen vil være, at etablere to ydelser i det familieterapeutiske behandlingstilbud. Et der fokuserer på forældrene, som kombinerer forældretræning med alkoholfokuseret-adfærd-parterapi, samt et gruppetilbud der fokuserer på børnene, som skal
medvirke til at validere barnet opfattelse af virkeligheden, og ændre barnet opfattelse af
stigmatisering, skyld og skam
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Den endelige model for det nye tilbud ligger pt. ikke klar, men vil blive udarbejdet i efteråret 2013.
Da der er tale om opbygning og udbredelse af et nyt tilbud anbefales en indkøringsfase på
1 år. År 2014 bruges en fuldtidsstilling til at opsøge og udbrede viden hos samarbejdsparter, udarbejde samarbejdsaftaler, samt sikre udvikling af et behandlingstilbud. Samtidig
tilbydes konsulentbistand i enkeltsager. Fra 2015 anbefales det at afsætte ressourcer til
fortsat at kunne yde konsulentbistand i enkeltsager og derudover opstarte systematiske
behandlingstilbud jf. ovenstående.

12.4 Anlægsønsker
Anlægsønsker
Nr.
1

Navn:
Plejeboliger Rønde med tilhørende servicearealer og
centerfaciliteter

Udvalg:

Udvalget for sundhed, ældre og social
Samlet
Kort beskrivelse:
beløb
Årlig drift
Etablering af plejeboliger i
Rønde indgår i ældreområdets sektorplanlægning og
principprogram for udbygning af den samlede plejeboligkapacitet.
Der iværksættes i samarbejde med Planafdelingen
og Team ejendomme et
forprojekt i 2014.
Grundkapital, 10%
Salg af grund
Serviceareal
Servicearealtilskud

2

3

4

Varmtvandsbassin i Tirstrup

Dagcenter Søhusparken

Parkeringspladser Sundhed og træning Tirstrup.

Med henvisning til Byrådets beslutning – pkt. 967
d. 27.06.13 - medtages
rådighedsbeløb, der er
fjernet fra budget 2013.
Beløbet skal medtages i
2014, da projekterne
igangsættes i 2013.
Med henvisning til Byrådets beslutning – pkt. 967
d. 27.06.13 - medtages
rådighedsbeløb, der er
fjernet fra budget 2013.
Beløbet skal medtages i
2014, da projekterne
igangsættes i 2013.
Kraftigt stigende parkeringsbehov i forbindelse
med samling af døgnpladser, flere ambulante
genoptræningsforløb
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samt planlagt anlæg af
varmtvandsbassin i Tirstrup. De eksisterende
parkeringsforhold er utilstrækkelige.
Anlægget søgt finansieret
af overførselsmidler vedr.
regnskab 2012, men afvist med ønske om at finansieringen skulle indgå
i anlægsbudgettering
2014.

5
6

Udvidelse af Aktivitetscentret Marie Magdalene
Aktivitetscentret Marie
Magdalene - Ombygning
af badeværelser og etablering af køkkendepot

15. august 2013

500.000

3.400.000

765.000

Ad 1: Etablering af nye almene plejeboliger i Rønde.
Planafdelingen vurdere at der med stor sandsynlighed kan skaffes plangrundlag for opførelse af 110 plejeboliger med tilhørende servicedel på matriklen hvor administrationsbygningen og plejecenter ligger i dag.
Den samlede anlægssum for 110 plejeboliger skønnes at udgøre 177 mio. kr. inkl. moms.
Kommunens andel af finansieringen er p.t. en grundkapital på 10 % = 17,7 mio. kr.
Det skønnes at grundværdien helt eller delvist kan dække kommunens andel af finansieringen.
Servicedelen finansieres af kommunen og anslås, at beløbe sig til 12 mio. kr.
Der kan opnås et servicearealtilskud på 40.000 kr. pr. tilknyttet plejebolig i alt 4,4 mio. kr.
Kommunens andel af servicedelen vil således beløbes sig til ca. 7,6 mio. kr.
Alle beløb er skønnet og kræver nærmere bearbejdning når der ligger en mere præcis
plan for det endelige projekt.
De afledte driftsudgifter vil sandsynligvis kunne finansieres af dels besparelser ved nedlæggelse af andre plejeboligenheder og dels sparede udgifter til pleje og praktisk bistand
hos borgere, der bor i eget hjem. Der skal dog samtidig gøres opmærksom på, at beregninger heraf jo bygger på usikkert grundlag, fordi vi jo ikke ved hvilke borgere, der til den
tid vil flytte ind i boligerne.
Ad 5: Udvidelse af Aktivitetscentret Marie Magdalene
Syddjurs Bo og Aktivitetstilbud udvidedes ved årsskiftet 2011/2012 med 24 nye boliger i
Bofællesskabet Marie Magdalene til udviklingshæmmede borgere og multihandicappede.
Dette medfører en øget efterspørgsel på pladser i aktivitetscentret Marie Magdalene, som
er et aktivitetstilbud om dagen efter serviceloven §103 og 104. Den nuværende indretning i
centret er ikke optimal for målgruppen af handicappede med små rum og mange trapper.
Aktivitetsrum er spredt i flere bygninger og i flere plan. Aktivitetscentret har gennem de
sidste 3 år haft en øget tilgang af borgere svarende til en fordobling af antallet. Der har således gennem længere tid været behov for en udvidelse. Primo 2011 havde centret omkring 65 borgere samt personale. Der er i dag 78 brugere af tilbuddet. Udvidelsen af botil- 66 -
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buddet har øget pladsmanglen. Det er nødvendigt at udvide aktivitetscentret med flere
kvadratmeter. En del af brugerne benytter kørestole, der har en stor venderadius og kræver gulvplads. Derfor er de nuværende vilkår ikke optimale. Ligeledes vil en udvidelse optimere arbejdsmiljøet for personalet, og der vil være bedre muligheder for at kunne skærme den fysiske træning af den enkelte bruger.
Det foreslås at udvide aktivitetscentret Marie Magdalene under Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud med 200 kvadratmeter i en særskilt bygning. Udgiften inklusiv etableringsomkostninger til møblering og inventar er 3.4 mio. kr.
Samtidigt skal der ses på en omrokering i brugen af de eksisterende lokaler for at skabe
optimale grupperum for de forskellige grupper af brugere. Bygningen foreslås opført indeholdende aktivitetsrum til musik og drama. Den nuværende placering af musik og drama
lokaler i hovedbygningen medfører uhensigtsmæssig støj i forhold til andre aktiviteter. Den
nye bygning skal endvidere kunne rumme et værested for Udeholdet. Marie Magdalenes
profil er netop drama, musik og idræt, hvorfor dette pædagogiske indhold vægtes i udvidelsen.
Udvidelsen af aktivitetscentret vil kunne bidrage i udviklingen af eget STU tilbud ved at
skabe rammen om praktikophold.
Ad 6: Aktivitetscentret Marie Magdalene - Ombygning af badeværelser og etablering af
køkkendepot
Syddjurs Bo og Aktivitetstilbud udvides ved årsskiftet 2011/2012 med 24 nye boliger i Bofællesskabet Marie Magdalene til udviklingshæmmede borgere og multihandicappede.
Dette medførte en øget efterspørgsel på pladser i aktivitetscentret Marie Magdalene, som
er et aktivitetstilbud efter serviceloven §103 og 104. Aktivitetscentret har gennem de sidste
5 år haft en øget tilgang af borgere. Tilgangen er blandt andet fra ungeområdet, hvor de
unge afslutter STU-forløb (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) og overgår til centret.
Der har gennem en længere periode været behov for en udvidelse. Primo 2011 havde
centret omkring 65 borgere samt en personalestab på 25. Tilbuddet har i dag 78 brugere.
Med udvidelsen af botilbuddet øges pladsmanglen og dermed også behovet for toiletfaciliteter. Antallet af kørestolsbrugere er stigende, og de kræver skifteplads samt lifte i forbindelse med skift. Derfor foreslås det, at ombygge og udvide toiletter i stueetagen. Herunder
at tilføre huset et ekstra personaletoilet, da der på nuværende tidspunkt er et enkelt på
1.sal.
Endvidere vil der med ombygningen være mulighed for at få etableret et depot til køkkenet, der lever op til fødevaremyndighedernes krav samt flytte et kontor.
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14 Udvalget for natur, teknik og miljø
14.1 Tekniske blokke
Løbenummer
Betegnelse
Ændring (kr.)

14-T-1
Udvalg:
Udvalget for natur, teknik og miljø
Randersvej 22 – Landbrugsejendom opkøbt til udvikling af erhvervsområde ved Følle
2014
2015
2016
2017
3.784
47.433
47.433
47.433

Syddjurs har købt landbrugsejendommen Randersvej 22, Følle med tilhørende 27 ha.
landbrugsjord til udvikling af erhvervsområde ved Følle.
Der er udgifter til drift og vedligeholdelse af bygninger, teknik og arealer samt indtægter fra
husleje og forpagtningsafgift. Huslejekontrakten med tidligere ejer udløber pr. 30. juni 2014
hvorefter Syddjurs Kommune overtager drift og vedligeholdelse af bygninger og udenomsarealer.
Forpagtningskontrakten udløber 31. august 2013 hvorefter landbrugsjorden forventes bortforpagtet på en ny kontrakt.
Efter fraflytning forventes det, at der vil være udgifter i et begrænset omfang til el, vand og
varme.
Budget for Randersvej 22 - 2014
Type

m2

Kr./m2/år

I alt pr. år

Klimaskærm / udv. Vedligehold - Stuehus
Klimaskærm / udv. Vedligehold - Stalde og udhuse
Større tekniske anlæg
Udenomsarealer
El (fraflyttes 30/6 2014)
Varme / fjernvarme (fraflyttes 30/6 2014) ½år
Vand m3 (fraflyttes 30/6 2014) ½år
Ejendomsskat bolig
Ejendomsskat jord
Forsikring
Lejeindtægt stuehus md.
Lejeindtægt bortforpagtning

233
1.767
2.000
5.400
233
233
4

30,00
10,00
10,00
5,00
5,00
13,00
23,00

6

-6.600

6.990
17.670
20.000
27.000
1.165
3.029
92
243
11.200
9.995
-39.600
-54.000

I alt

3.784

Budget for Randersvej 22 - 2015 - 2017
Type

m2

Kr./m2/år

I alt pr. år

Klimaskærm / udv. Vedligehold - Stuehus

233

30,00

6.990

Klimaskærm / udv. Vedligehold - Stalde og udhuse
Større tekniske anlæg
Udenomsarealer
El
Varme / fjernvarme
Vand m3
Ejendomsskat bolig
Ejendomsskat jord

1.767
2.000
5.400
233
233
4

10,00
10,00
5,00
10,00
25,00
45,00

17.670
20.000
27.000
2.330
5.825
180
243
11.200
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-

9.995
-54.000
47.433

-6.600

I alt

Løbenummer
Betegnelse
Ændring (kr.)

14-T-2
Udvalg:
Midtdjurs Friskole
2014
-23.756

Udvalget for natur, teknik og miljø
2015
-23.756

2016
0

2017
0

Lejekontrakten med Midtdjurs friskole er forlænget med 2 år og der er i den forbindelse
blevet ændrede lejevilkår.

Løbenummer
Betegnelse
Ændring (kr.)

14-T-3
Udvalg:
Posthuset i Ryomgård
2014
117.580

Udvalget for natur, teknik og miljø
2015
117.580

2016
117.580

2017
117.580

Kommunen har købt posthuset i Ryomgård med henblik på, at benytte bygningerne til
kommunal drift.
Der er behov for et driftsbudget til forbrug og vedligeholdelse af bygning, teknik og udenomsarealer mm.
Indtil det er afgjort hvad bygningen skal bruges til betaler Team Ejendomme forsikring og
renovation.
Posthuset i Ryomgård 503 m2
Type
Klimaskærm / udv. Vedligehold
Større tekniske anlæg
Udenomsarealer
El
Varme / fjernvarme
Vand m3
Renovation
Forsikring

I alt

Løbenummer
Betegnelse
Ændring (kr.)

m2

Kr./m2/år
503
503
1.843
503
503
200

40,00
10,00
6,00
32,00
80,00
45,00

503

12,00

I alt pr. år
20.120
5.030
11.058
16.096
40.240
9.000
10.000
6.036
117.580

14-T-4
Udvalg:
Udvalget for natur, teknik og miljø
Midlertidigt bibliotek i Bådshoppen
2014
2015
2016
2017
135.000
135.000
135.000
135.000

I forbindelse med midlertidig placering af Ebeltoft bibliotek i det tidligere Bådshoppen på
Ebeltoft havn er der behov for driftsbudget til vedligeholdelse og forbrug.
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Nedenfor beskrives det der skal medtages for budget 2014 og overslagsårene.
Midlertidig indretning af bibliotek i Bådshoppen Ebeltoft
Type

m2

Klimaskærm / udv. vedligehold
Større tekniske anlæg
Udenomsarealer
El
Varme / elvarme
Vand m3

Kr./m2/år
500
500
1.500
500
500
200

I alt pr. år

40,00
10,00
6,00
32,00
150,00
50,00

I alt

Løbenummer
Betegnelse
Ændring (kr.)

20.000
5.000
9.000
16.000
75.000
10.000
135.000

14-T-5
Udvalg:
Afgifter på fjernvarme
2014
450.000

Udvalget for natur, teknik og miljø
2015
450.000

2016
450.000

2017
450.000

Det er besluttet at fjernvarme fremstillet af biobrændsel skal pålægges en forsyningssikkerhedsafgift på 26 kr. pr./MWh. og en NOX-afgift på 10 kr./MWh i alt 36 kr./MWh. Det
samlede årlige fjernvarmeforbrug under NTM er ca. 12.500 MWh Der vil således blive en
øget udgift til fjernvarme på i alt 450.000 kr. pr. år.

Løbenummer
Betegnelse
Ændring (kr.)

14-T-6
Udvalg:
Udvalget for natur, teknik og miljø
Bugtrupvej 26, Kolind opsagt lejemål
2014
2015
2016
2017
-35.283
-35.283
-35.283
-35.283

Bugtrupvej 26, Kolind (dagplejen) lejemålet er opsagt pr. 31. maj. 2013 og budgettet til
energi skal fjernes i 2014 – 2017.

Løbenummer
Betegnelse
Ændring (kr.)

14-T-7
Udvalg:
Udvalget for natur, teknik og miljø
Skovvænget 7A, Tirstrup solgt
2014
2015
2016
2017
-71.833
-71.833
-71.833
-71.833

Skovvænget 7A, Tirstrup (daginstitution) ejendommen er solgt pr. 1. februar 2013 og budgettet til energi og vedligeholdelse skal fjernes i 2014 – 2017.

Løbenummer
Betegnelse
Ændring (kr.)

14-T-8
Udvalg:
Udvalget for natur, teknik og miljø
Søndergade 43, Ebeltoft Vandrehjem
2014
2015
2016
2017
-258.684
-258.684
-258.684
-258.684

Udlejning af Søndergade 43 Ebeltoft, Det gamle vandrehjem.
Vandrehjemmet er pr. 1. maj. 2013 udlejet til Røde Kors, som driver Asylcentret i Ebeltoft
for udlændingestyrelsen.
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Fra 2014 vil der med fortsat udleje være en indtægt på 300.000 kr. og udgifter til administrationsbidrag og vedligeholdelse på 62.000 kr. Heraf er der i forvejen driftsudgifter på
20.684 kr. Der skal således budgetteres med øget driftsudgift på 41.316 kr. fra 2014. Samlet set inklusive lejeindtægten er der i 2014 og efterfølgende år netto en merindtægt på
258.684 kr. Besluttet i økonomiudvalget den 15. maj. 2013.

Løbenummer
Betegnelse
Ændring (kr.)

14-T-9
Udvalg:
Udvalget for natur, teknik og miljø
Hovedgaden 10, Rønde kringlen
2014
2015
2016
2017
153.564
153.564
153.564
153.564

Hovedgaden 10, Rønde udlejning af Kringlen er opsagt pr. 1. juli. 2013 og budgettet til
huslejeindtægter skal fjernes i 2014 – 2017.

Løbenummer
Betegnelse
Ændring (kr.)

14-T-10
Udvalg:
Grundvandsbeskyttelse
2014
-451.425

Udvalget for natur, teknik og miljø
2015
-451.425

2016
1.196.102

2017
1.196.103

I henhold til Miljømålsloven med tilhørende tekniske bekendtførelser skal Naturstyrelsen
kortlægge grundvandets forekomst, mængde og beskyttelse i almene vandværkets indvindingsområder og i OSD; områder med særlig drikkevandsinteresser. Denne kortlægning
vil blive afsluttet i 2015, hvorefter Syddjurs Kommune har ansvaret for at udarbejde indsatsplaner, der skal beskrive mål og midler til at beskytte grundvandet. Denne opgave skal
finansieres af opsparede gebyrmidler og foregå i 2016 og 2017.
Lovgrundlag:
Lovbekendtgørelse nr. 932 af 24. september 2009 om miljømål m.v. for vandforekomster
og internationale beskyttelsesområder.
Lovbekendtgørelse nr. 635 af 7. juni 2010 om vandforsyning.
Bekendtgørelse nr. 1319 af 21. december 2011 om indsatsplaner.

Løbenummer
Betegnelse
Ændring (kr.)

14-T-11
Udvalg:
Vej og parkvæsen
2014
270.000

Udvalget for natur, teknik og miljø
2015
270.000

2016
270.000

2017
270.000

De tekniske korrektioner skyldes en udvidet opgavemængde i forbindelse med nyanlagte
cykelstier, som til dels er finansieret af Arbejdsmarkedets Feriefond. Det er beregnet at
vedligeholdelse af nye stier koster ca. 20.000 kr. pr. km. årligt. For trafiksikkerhedsprojekter er beregnet, at de afledte vedligeholdelsesudgifter udgør 5% af anlægsudgiften. For nyt
vejanlæg ved Vendehøj og Eskerodvedvej, Hornslet, er beregnet årligt vedligehold.

Løbenummer
Betegnelse
Ændring (kr.)

14-T-12
Udvalg:
Skødshoved Havn
2014
-50.000
- 71 -

Udvalget for natur, teknik og miljø
2015
-50.000

2016
-50.000

2017
-50.000

Syddjurs kommune

Budgetkatalog 2014

15. august 2013

For Skødshoved Havn var meddelt en merudgift på 50.000 kr. i forbindelse med Færgeprojekt. Projektet er annulleret.

Løbenummer
Betegnelse
Ændring (kr.)

14-T-13
Havne

Udvalg:

Udvalget for natur, teknik og miljø

2014
50.000

2015
50.000

2016
50.000

2017
50.000

Økonomiudvalget har i 2013 besluttet at bevilge friplads i Ebeltoft Havn til både med et
specielt kulturelt formål. Der er derfor i 2014 og fremover behov for et beløb for kunne
imødekomme den type ansøgninger.

14.2 Reduktionsblokke
Løbenummer
14-R-1
Udvalg:
Udvalget for natur, teknik og miljø
Betegnelse
Reduktion i husleje på ældrevenlige boliger i Hornslet
Ændring (kr.)
2014
2015
2016
2017
- foran reduktionsbeløb
-700.000
-700.000
-700.000
-700.000
I foråret 2013 er der pågået forhandlinger med Danica om nedsættelse af huslejen for ældreboligerne på Kastanjevej, Rodskovvej og Bassegården og det forventes at resultere i
en samlet reduktion i omkostningerne på 700.000 kr. pr. år

Løbenummer
14-R-2
Udvalg:
Udvalget for natur, teknik og miljø
Betegnelse
Ejendomme – Vedligeholdelse af udenomsarealer
Ændring (kr.)
2014
2015
2016
2017
- foran reduktionsbeløb
-300.000
-300.000
-300.000
-300.000
Der foreslås besparelser på pulje til ekstraordinære arbejder i forbindelse med udearealer

Løbenummer
14-R-3
Udvalg:
Udvalget for natur, teknik og miljø
Betegnelse
Vejvedligeholdelse – reduktioner i serviceniveau samt effektivisering
Ændring (kr.)
2014
2015
2016
2017
- foran reduktionsbeløb
-2.500.000
-2.500.000
-2.500.000
-2.500.000
Der foreslås besparelser på forskellige driftsområder med lavere serviceniveau som følger:

A. belægninger
B. vejbelysning
C. kørebaneafmærkning
D. græsslåning
E. tunneler
C. afvanding
D. vintertjeneste(anskaffelser)
I alt

2014
-1.200.000
-400.000
-100.000
-100.000
-200.000
-200.000
-200.000
-2.500.000
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Der er næsten alle områder tale om et lavere serviceniveau.
Ved vejbelysning overgår en del omkostninger på private fællesvej e til grundejerne.
Ved græsslåning kan der ske reduktion i forårsklipning kombineret med effektivisering ved
nye maskiner.
Ved afvanding vil der ske en reduktion i antal tømninger af vejbrønde.
Ved vintertjeneste reduceres nyanskaffelse af materiel i en årrække.

Løbenummer
14-R-4
Udvalg:
Udvalget for natur, teknik og miljø
Betegnelse
Kollektiv trafik- ophør telebusordning samt effektiviseringer
Ændring (kr.)
2014
2015
2016
2017
- foran reduktionsbeløb
-800.000
-800.000
-800.000
-800.000
Ved ophør af telebusordning spares kr. 400.000 som den kollektive trafik har betalt til denne ordning. Ved yderligere effektivisering af rutekørsel spares kr. 400.000.

Løbenummer
14-R-5
Udvalg:
Udvalget for natur, teknik og miljø
Betegnelse
Rammebesparelse på vandløbsvæsen
Ændring (kr.)
2014
2015
2016
2017
- foran reduktionsbeløb
-200.000
-200.000
-200.000
-200.000
Forslaget omfatter en årlig rammebesparelse på 200.000 kr. på tilkøb af eksterne ydelser
på Vandløbsvæsen, der omfatter juridisk og især teknisk konsulentbistand indenfor vandløbs- og spildevandsområdet, herunder den praktiske implementering af Statens vandplaner.
Arbejdet vil i stedet blive udført af egne medarbejdere i administrationen, hvilket vil medfører længere sagsbehandlingstid for områdets borgerrettede kerneopgaver, som f.eks.
håndtering af klager, ansøgninger om etablering af dræn, myndighedsopgaver i relation til
Syddjurs Spildevand A/S samt interne høringssvar til f.eks. lokalplaner og byggeansøgning.
Løbenummer
14-R-6
Udvalg:
Udvalget for natur, teknik og miljø
Betegnelse
Rammebesparelse på naturpleje
Ændring (kr.)
2014
2015
2016
2017
- foran reduktionsbeløb
-200.000
-200.000
-200.000
-200.000
Forslaget omfatter en årlig rammebesparelse på 200.000 kr. på naturpleje.
Forslaget vil dels omfatte en reduktion på vedligeholdelse og renholdelse af friluftsrelaterede faciliteter (stier, borde/bænke, trapper m.v.), dels en generel besparelse på indkøb af
materialer og tjenesteydelser til naturpleje i de områder som kommunens har forpligtigelser i jævnfør bl.a. Naturbeskyttelsesloven og fredningskendelser.

Løbenummer
14-R-7
Udvalg:
Udvalget for natur, teknik og miljø
Betegnelse
Rammebesparelse for miljøbeskyttelse
Ændring (kr.)
2014
2015
2016
2017
- foran reduktionsbeløb
-200.000
-200.000
-200.000
-200.000
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Forslaget omfatter en årlig rammebesparelse på 200.000 kr. på tilkøb af eksterne ydelser
på Miljøbeskyttelse, der især omfatter juridisk og teknisk konsulentbistand indenfor virksomheds- og landbrugsområdet samt øvrige myndighedsbehandling til håndtering af borgerklager m.v.
Arbejdet vil i stedet blive udført af egne medarbejdere i administrationen, hvilket vil medfører længere sagsbehandlingstid for områdets myndighedsopgaver rette mod virksomheder
og borgere.
Løbenummer
Betegnelse
Ændring (kr.)

14-R-8
Udvalg:
Udvalget for natur, teknik og miljø
Parkeringsbetaling i Ebeltoft
2014
2015
2016
2017
-500.000
-1.500.000
-1.500.000
-1.500.000

Alle offentlige p-pladser i kommunen er i dag til fri benyttelse – nogle med tidsbegrænsning.
Forslaget her medfører, at der i Ebeltoft By indføres betaling for parkering i de 3 sommermåneder. Forudsætningerne for beregninger er følgende facts:
Der er ca. 650 kommunale p-pladser,
der regnes med 90 dage, altså også betaling i weekends,
der betales for parkering i tidsrummet 9 – 17, altså 8 timer dagligt
Da der ikke findes noget materiale, der godtgør, hvor mange parkeringer, der faktisk finder
sted er der regnet med følgende meget usikre forudsætninger:
En belægning på 50 %
En timepris på 8 kr.
Der regnes med opsætning af ca. 20 parkometre svarende til en udgift på ca. 1,0 mio.kr.
Der til skal lægges driftsomkostninger til vedligehold af parkometre, skiltning, indsamling af
penge administration mm.
Erfaringerne siger, at bilister vil søge andre parkeringsmuligheder, hvis der er sådanne
gratis muligheder, det gælder således ved hotel, supermarkeder mm. , der har egne parkeringspladser samtidig indskrænker bilisterne den tid de bruger p-plads, hvilker jo ikke ligefrem fremmer turismen

Løbenummer
Betegnelse
Ændring (kr.)

14-R-9
Udvalg:
Udvalget for natur, teknik og miljø
Kollektiv trafik - kørsel til Firkløverskolen i Mørke
2014
2015
2016
-250.000
0
0

2017
0

Kørslen til Firkløverskolen bliver i dag administreret af Randers Kommune igennem deres
afholdte EU-udbud. Det er planlagt at genudbyde vores egen specialkørsel fra næste skoleår og inkluderer Firkløverskolen i Mørke i dette udbud. Dette giver mulighed for at ”pakke” kørslen med vores egen specialafdeling på Mørke Skole, op derved opnå besparelser.
Det skal nævnes, at de forventede besparelser er behæftet med en stor usikkerhed. Vi
kender ikke antallet af elever for skoleåret 2013/2014, og da udbuddet endnu ikke er gennemført kender vi heller ikke tilbudspriserne.
Den forventede besparelse er taget ud fra en gennemsnitlig beregning af prisen på en
specialskoleelev i Syddjurs kommune (skoleår 11/12), som ligger på ca. 62.000 kr. om året
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pr. elev. Da Syddjurs Kommune pt. har 28 elever på kørselsordningen til Firkløverskolen,
er regnestykket således: 62.000 x 28= 1.736.000 kr. om året, når vi hjemtager kørslen.
I Randers Kommunes udbud er eleverne inddelt i geografiske takstzoner, og vognmanden
får en fast zonepris pr. elev uanset hvor mange han har med i vognen. Der er taget udgangspunkt i tur/returkørsel baseret på 200 skoledage.
De samme 28 elever der køres på nuværende tidspunkt gennem Randers Kommunes
kørselsordning forventes på årsbasis at komme til koste ca. 3 mio. kr.
Den samlede forventede besparelse kan derfor estimeres til ca. 1.260.000 kr. pr. år. Igen
skal der tages forbehold for usikkerheden i disse tal. Det er endnu ikke vurderet om de eksisterende 28 elever kan sammenkøres med de eksisterende kørselspakker indenfor eget
regi. Denne analyse er endnu ikke foretaget. Tallene skal derfor kraftigt revideres efter afholdt EU-udbud i foråret 2014, når det endelige resultat foreligger.
Det konkrete forslag, der med et forsigtigt skøn med hensyn til antal elever, kørselsbehov
/samkøring m.v., er indlagt en besparelse på 5/12 del i budget 2014. Overslagsårene er
ikke budgetsat, da der afventes endelig udbud.

Alternative reduktionsblokke
Som alternativ til besparelser kan der peges på mulighederne for øgede indtægter:
Betalingstoiletter: anslået indtægt på 200.000 årligt.
Der skal regnes med udgifter til etablering år 1.

14.3 Udvidelsesblokke
Ikke medtaget i direktionens oplæg:
Løbenummer
14-U-1
Udvalg:
Udvalget for natur, teknik og miljø
Betegnelse
Vejvedligeholdelse – belægninger
Ændring (kr.)
2014
2015
2016
2017
6.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
Med det afsatte budget er det ikke muligt at holde vejene i en forsvarlig stand. Der må således forventes et stigende antal skader på personer ved fald på veje på grund af huller,
sætninger og nedbrydning asfaltbelægninger. Der kan samtidig imødeses et stigende antal
erstatningskrav i forbindelse med nedbrud på køretøjer. Der kan ligeledes forventes en
stigning i antallet af ulykker grundet de dårlige belægninger.
Beregninger viser, at hvis standarden på belægninger på veje og stier skal opretholdes, er
der et behov for yderligere 6-8 mio. kr. årligt til vedligehold.

Ikke medtaget i direktionens oplæg:
Løbenummer
14-U-2
Udvalg:
Udvalget for natur, teknik og miljø
Betegnelse
Vejdrift – vedligehold af fortove
Ændring (kr.)
2014
2015
2016
2017
1.000.000
1.000.000
2.000.000
2.000.000
Der er et efterslæb på vedligehold af kommunens fortove. Forfaldet medfører fare for
uheld med heraf følgende erstatningskrav over for kommunen.
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Tidligere års besparelser har medført, at der ikke længere er midler til renovering af fortove. For at holde fortovene i en rimelig stand er der behov for tilførsel af midler.

14.4 Anlægsønsker
Anlægsønsker
Nr. Navn:
1
2

Ny forbindelsesvej
Ågårdsarealet
Trafikplan
Nordsydvejen
etape 1.

3

Trafikplan
Nordsydvejen
etape 2.

4

Renovering af broer

5

Renovering af toiletter

6

Arbejder ved Ebeltoft
havn

7

Stiforbindelse mellem
Torvet og Fregatpladsen
Genopretning af kommunale bygninger

8

9

Ebeltoft Sundheds center – kloakrenovering

Udvalg:
Udvalget for natur, teknik og miljø
Kort beskrivelse:
Samlet beÅrlig drift
løb
En planlagt forbindelsesvej vest om
11.000.000
220.000
Hornslet til Ågårdsarealet.
Der er regnet med en 1. etape, der
22.000.000
440.000
forbedrer forholdene fra Djurs
Sommerland mod Kærende og uden
om Nimtofte mod Kolind
Kan fordeles over 4 år.
2014: projekt og areal erhvervelse
2.500.000
2015: Vej vest om Nimtofte
13.500.000
2016: Rundkørsel i Ryomgård
1.500.000
2017: Rundkørsel i Ryomgård
4.500.000
Gennemførelse af samlet plan for
40.000.000
400.000
forbedring af den syd-nordgående
trafik – fx 10.mio. kr. årligt
Efterslæb på vedligeholdelse af
kommunens broer og bygværker
Efterslæb på vedligeholdelse af
kommunens toiletter
Uddybning af havneindløb, stianlæg,
færdiggørelse P-plads.
Fx over 3 år
Udførelse af sti fra Tingstedet, torvet
til Fregatpladsen

600.000
årligt
200.000
årligt
8.600.000

Der vil i løbet af 2013 komme en
rapport om de kommunale bygningers vedligeholdelsestilstand, hvilket
vil vise et efterslæb, der ikke er muligt, at indhente med eksisterende
driftsbudgetter. Der anmodes derfor
om et anlægsbeløb på 5 mio. kr. i
2014 og overslagsårene til, at få sat
lidt gang i genopretning af kommunens bygningsmasse.
5 mio. kr. svarer ca. til nyt tag eller
udskiftning af døre og vinduer på én
mellemstor skole. De fleste opgaver
vil kunne falde ind under energirenovering
Separering af spildevand og overfladevand. Udskiftning af kloakled-

5.000.000
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ning, vandledninger og nye asfaltbelægninger. Der anmodes om anlægsbevillinger i 2014, 2015 og
2016 på hhv. 1.220.000 kr.,
1.440.000 kr. og 1.840.000 kr.
I december 2012 modtog borgmesteren et brev fra Klima- Energi- og
Bygningsministeren om radonproblematikken. I brevet præciseres
det, at kommunen som bygningsejer
skal sikre, at bygninger og institutioner ikke er sundhedsskadelige for
brugerne.
Det skønnes at en screening og
prøvetagning af kommunens bygninger vil beløbe sig til 400.000 for
I henhold til kommunens plan for anlæg af stier er der fortsat et stort behov for nyanlæg.
Udvalget for Natur, teknik og miljø
har vedtaget vision og målsætning
for trafiksikkerhedsplan 2013-2016
og stiplan 2013-2020.
For at disse målsætninger skal indfries, skal der forventeligt afsættes
88 mio. kr. i perioden 2014-20 til
stier svarende til 12,5 mio.kr.
Det foreslås at den nuværende anlægsbevilling på 2.5 mio. kr. pr. år
hæves til 12,5 mio. kr..
For2014 vil der således kunne bruges 3,15 mio.kr. til egenfinasiering
af tilskudsprojektet ( statstilskud)
med etablering af sti mellem Hornslet og kommunegrænsen til Aarhus, 4,2 mio.kr til færdiggørelse af
sti mellem Rønde og Thorsager,
2,85 mio.kr til færdiggørelsen af stien mellem Boesslum og Ebeltoft
samt 2,3 mio.kr til mindre projekter
og udmøntning af vedtaget genopretningsplan.
2014:
2015 -2017
I henhold til kommunens plan for anlæg af stier er der fortsat et stort behov for nyanlæg.
Udvalget for Natur, teknik og miljø
har vedtaget vision og målsætning
for trafiksikkerhedsplan 2013-2016
og stiplan 2013-2020.
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For at disse målsætninger skal indfries, skal der forventeligt afsættes
4 mio.kr. til trafiksikkerhedsprojekter
om året i planens forventet 4 års virketid. Dertil skal lægges efterslæb
fra 2013 altså i alt 6.6 mio.kr. i 2014.
Det er NTM der endelig prioriterer
projekterne på baggrund af vedtaget
Trafiksikkerhedsplan 2013 – 16.
Trafikuheld forårsager sorg og smerte hos mennesker, som berøres af
uheldene. Trafikuheldene koster også både kommunen og samfundet
som helhed mange penge. Trafikuheld er den fjerde hyppigste kilde til
tab af leveår i Danmark. Trafikuheldene i Syddjurs koster således
kommune over 30 mio.kr. årligt
13

14

Korupskovvej - sikring

Strandgårdshøj/Dråbyvej

2014: projektering og arealerhvervelse.
2015: anlæg
Sikring af overordnet vej mellem Kolind og Ryomgård, der på tiden er
truet af total kollaps som følge af
voldsomme sætninger og forhøjet
vandstand lokalt ved vejen.
Hvis der ingenting gøres vil det forventes at medføre nyetablering af
vejen på en strækning på 400 m og
længere tids totalafspærring - sandsynligvis i ½ år. Efterfølgende nyetablering vil medføre meromkostninger i forhold til forebyggende sikring . Størrelsen på meromkostningerne er ukendt.
2014:
2015:
Omlægning af trafikken ved den
nordligste trafikvej i Ebeltoft. Omlægningen skal sikre fortsat byudvikling i den nordlige del af Ebeltoft,
samt tilgodese trafikafviklingen efter
der er opført ny dagligvareforretning
i umiddelbar nærhed af krydset. Der
er gennem Trafiksikkerhedsplan
2008- 2012 gennemført skitseprojektering af omlægningen, samt indgået principaftale med Vejdirektoratet om etablering af signalanlæg på
statsvej i umiddelbar nærhed til omlægningen. Der er ikke nogen tids- 78 -
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horisont på etablering af signalanlæg på statsvejen.
Projektet vil gavne trafiksikkerheden
og fremkommeligheden væsentligt.

15

Kantsikring af Rosenholm Å

Rosenholm Å løber fra Hornslet by
forbi Rosenholm Slot og videre ud i
Skørring Å-systemet. Fra slottet og
ca. 700 meter nord herfor løber åen
langs med Rosenholmvej, og hvor
den hyppige hydrauliske overbelastning af åen giver anledning til erosion af vandløbets sider, hvilket på lidt
længere sigt giver risiko for jordskred, og dermed ødelæggelse
og/eller oversvømmelse af den offentlige Rosenholmvej.

400.000

Der er endnu ikke foretaget detailprojektering af opgaven, hvorfor anlægsomkostningen er skønnet.
Kantsikringen vil foregå dels med
faskiner dels med natursten, der stilles til rådighed af lodsejeren.

16

Foreløbig klimasikring af Thorsager har i det sidste år været
Thorsager
udsat for 2 store oversvømmelser
fra ekstremregn.
Årsagen er bl.a. identificeret til utilstrækkelig dimensionering af rørføring af Medkær Bæk under Thorsgade og Nørregade.
Der er i samarbejde med Syddjurs
Spildevand A/S og Vej & Ejendomme igangsat en analyse af omfang
og metoder til endelig sikring mod
ekstremregn i Thorsager. Denne
analyse forventes at foreligge primo
2014, hvorefter der kan tages politisk stilling til et endeligt projekt,
herunder budget og tidsplan.
Klimasikringen forventes gennemført i forbindelse med renovering og
separering af fælleskloak, der gennemføres af Syddjurs Spildevand
A/S fra årene 2014 til 2017, og hvor
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det nuværende Thorsager Renseanlæg skal nedlægges.
Der ansøges om 300.000 kr. til gennemførelse af foreløbig udskiftning
og opdimensionering af rørføring
under Thorsgade og Nørregade,
hvilket vurderes at ville nedsætte risikoen for oversvømmelse indtil der
findes en endelig løsning..
Den endelige klimasikring omfatter
bl.a. nye vejbelægninger, forhøjelse
af kantsten, nedlægning af renseanlægget samt etablering af overløbsbassiner i byrummet, der samtidig
kan være rekreative grønne områder i byrummet.
Det er på nuværende tidspunkt ikke
muligt at give et estimat på omkostninger til endelig udførelse af klimasikring af Thorsager, hvoraf dele vil
blive finansieret af Syddjurs Spildevand A/S.
17

ABA-anlæg på skoler
(Automatisk Brandalarmeringsanlæg)

Syddjurs Kommune har i 2011 og
2012 haft 4 brande. 3 af brandene
skete i kommunens ældre- og plejeboliger. Af de tre brande skyldtes de
2 rygning. Heraf krævede en brand
et dødsfald. Derudover er der branden i administrationsbygningen den
12. marts 2012. Brande er økonomisk tunge samtidigt med, at brande
skaber utryghed og dårligt renommé
udadtil.
På baggrund af brandenes konkrete
opståen vurderes det, at vi vedholdings- og adfærdsbearbejdende vil
kunne nedbringe antallet af skader
samt følgeskaderne. Derudover er
der allerede arbejdet med den tekniske del i form af opsætning af ABAanlæg, røgalarmer m.m. på ældreområdet.
Der har været en lang række skolebrande i Danmark de senere år, og
netop her er det vurderingen fra forsikringsbranchen at der er behov for
en ekstra indsats for at et tilstrække- 80 -
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ligt antal forsikringsselskaber vil give
tilbud ved et kommende udbud i løbet af 2014. Der arbejdes med en
række praktiske forhold, men der
peges især på opsætning af ABA
anlæg, som koster ca. 100 kr. pr
kvm. Det bliver i alt 8,7 mio. kr. som
foreslås fordelt over 5 år.
Der vil være en øget udgift til abonnementsordninger til redningsberedskabet, som forsøges afholdt ved
reducerede præmier.
18

God Adgang

Efter henvendelse fra handicaprådets formand Peer Laursen har
kommunen indgået en aftale om
”God Adgang” mærkning af en række kommunale bygninger.
Handicaprådet betaler for screeningen og kan også i et vist omfang bidrage til, at opfylde de her og nu
krav screeningen viste.
Der vil tillige blive ansøgt om 25 %
tilskud fra den statslige tilgængeligheds pulje.
På følgende ejendomme findes det
hensigtsmæssige at gennemføre de
forslåede tiltag for, at kunne opnå
”God Adgang” mærket:
Aktivitetshuset i Ebeltoft
Hornslet bibliotek
Rønde bibliotek
Kombi
Brændpunktet Ebeltoft
Sundhedscenteret
Turistbureauet
Administrationsbygningen i Ebeltoft
Administrationsbygningen i Hornslet
2 offentlige toiletter
God Adgang har delt forslagene op i
to kategorier – ikke opfyldt og ønskeligt over tid.
Den samlede udgift for opfyldelse af
begge kategorier for alle 11 ejendomme er beregnet til 500.000 kr.
Heraf forventes ca. 160.000 kr. finansieret af tilgængelighedspuljen
og handicaprådet.
Der søges således en anlægsbevilling på 340.000 kr.
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ALTERNATIV
Som ovennævnte men kun med opfyldelse af ” ikke opfyldt” er beregnet
til at kunne efterkommes for ca.
210.000 kr. Heraf forventes ca.
100.000 kr. finansieret af tilgængelighedspuljen og handicaprådet.
Der søges således en anlægsbevilling på 110.000 kr.

Nr.

Bygn.
m²

Institution/ Ejendom

201 Molsskolen
202 Rosmus Skole
203 Skelhøjeskolen
204 Toftevangskolen
207 Hornslet Skole
208 Mørkeskole
209 Ådalsskolen i Skørring
210 Kolind Centralskole
211 Marienhoffskolen i Ryomgård
212 Bauneskolen i Nimtofte (sat til salg)
213 Pindstrupskole (Specialcenter)
214 Rønde skole
216 Thorsagerskole
Investering i alt på alle skoler.

19

Rottespærrer på kommunale bygninger

7.810
7.400
8.000
5.958
12.305
5.230
5.577
8.852
5.184
1.619
1.420
6.961
2.909

Grundbeløb Installation I alt kr.
60.000
781.000
841.000
60.000
740.000
800.000
60.000
800.000
860.000
60.000
595.800
655.800
60.000
1.230.500
1.290.500
60.000
523.000
583.000
60.000
557.700
617.700
60.000
885.200
945.200
60.000
518.400
578.400
60.000
161.900
21.900
60.000
142.000
202.000
60.000
696.100
756.100
60.000
290.900
350.900
8.702.500

Rottespærrer på kommunale bygninger

400.000
I 2014

I den nye Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter af
26. juni 2012 står der blandt andet:

600.000
I 2015

§ 7. Kommunalbestyrelsen skal som
grundejer, hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt, på eksisterende kommunale skoler, plejehjem og daginstitutioner opsætte
rottespærrer på kloakledninger, der
fører ind til de pågældende områder.
Syddjurs Kommune har udarbejdet
og vedtaget en handlingsplan for
bekæmpelse af rotter hvori der står,
at kommunen vil gennemføre de
nødvendige undersøgelser og tiltag i
- 82 -

Syddjurs kommune

Budgetkatalog 2014

15. august 2013

forhold til opsætning af rottespærrer
på kommunale institutioner. Handlingsplanen beskriver at tiltagene
gennemføres over en 3 årig periode
fra 2013 – 2015.
Der er forskellige måder, at efterkomme bekendtgørelsens krav på.
Det vurderes at det mest effektive
er, at der opsættes en skelbrønd
med vandlås og rottespærrer ved
hver tilgang til det offentlige kloaksystem.
Det skønnes at det vil berører ca. 50
- 60 af kommunens ejendomme og
at forundersøgelser, projektering og
etablering vil beløbe sig til i alt ca.
1.000.000,-kr.
Da det ikke er muligt, at komme
med de præcise tal før forundersøgelser og projektforslag er gennemført, anmodes der om 400.000,- kr. i
2014 til rådgivning, projektering og
påbegyndelse af etablering.
Der anmodes tillige om et foreløbigt
beløb på 600.000,- kr., for 2015,
som reguleres ved næste års budgetlægning når der er et mere præcist overblik over opgavens omfang.
.

Ad. 9 Ebeltoft Sundheds center – kloakrenovering
Det eksisterende kloaksystem er udført med fællesledninger, hvor spilde- og regnvand løber i samme ledning. I området er der i henhold til kommunens spildevandsplan krav om
separering af spildevand og regnvand.
Ledningssystemets alder er varierende forstået således, at systemet er etableret sideløbende med opførelsen af de forskellige bygninger i centret. Ældste bygning er opført omkring år 1908 og sidste bygning omkring år 1965. Det vil sige, at de ældste af ledningerne
kan være op til 100 år gamle.
Ledningerne er betonledninger med enkelte undtagelser, idet der tidligere er udført enkelte
reparationer af ledningsnettet med pvc-ledninger. Kvaliteten af betonledningerne er meget
ringe, hvilket fremgår af den TV-inspektion, som blev udført ultimo november 2011.
Inspektionen afslørede, at betonrørene på ca. ½ af de inspicerede strækningerne er så
nedbrudte/slidte/tærede, at rørvæggen enten er helt væk eller så svag, at den ikke vil kunne tåle en sædvanlig spuling. Derudover er en stor del af rørene delvis fyldte med rødder/kraftige rodnet. Dette rodnet vil ikke kunne fjernes ved en sædvanlig rodskæring på
grund af de nedbrudte/ikke eksisterende rørvægge.
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I samme forbindelse anbefales det, at man renoverer vandledningerne, idet disse stort set
alle er af ældre dato – stålrør – og man vil ikke kunne undgå at beskadige disse rør i forbindelse med ledningsarbejdet, da deres beliggenhed er usikker. Der har da også i de senere år ofte været brud på disse. De faste belægninger i området er i meget dårlig stand
og der er, i projektet, medregning nyt slidlag når alle tre etaper er gennemført.
Renovering kan opdeles i 3 etaper på henholdsvis Område I – 1.220.000 kr. område II
1.840.000 kr. og område III 1.440.000 kr. Det skønnes, at der vil være en besparelse på
ca. 200.000 kr. ved samlet udførelse.
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15 Udvalget for plan, udvikling og kultur
15.1 Tekniske blokke
Løbenummer
15-T-1
Udvalg:
Udvalget for plan, udvikling og kultur
Betegnelse
Ebeltoft Vandrerhjem - nulstilling af budget på grund af udlejning
Ændring (kr.)
2014
2015
2016
2017
- foran mindreudgifter
56.619
56.619
56.619
56.619
Der er fra 1. maj 2013 indgået aftale om udlejning af Ebeltoft Vandrerhjem. Budgettet hertil
skal med virkning fra 2014 nulstilles på PUK-området. Budgettet udgør netto -56.619 kr.
årligt (nettoindtægt).

Løbenummer
Betegnelse

15-T-2
Udvalg:
Udvalget for plan, udvikling og kultur
Uændret takster vedr. musikskolen, biblioteket og folkeoplysningen samt
ingen prisfremskrivning af fast årligt tilskud til Fregatten Jylland
Ændring (kr.)
2014
2015
2016
2017
- foran mindreudgifter
8.576
8.576
8.576
8.576
I forbindelse med behandling af taksterne til budget 2014 indenfor plan, udvikling og kultur
er det forudsat, at der ikke sker forhøjelse af takster på musikskolen, biblioteket samt folkeoplysningen, ligesom der ikke sker prisfremskrivning af fast tilskud til Fregatten Jylland.
Musikskolen
Det foreslås, at der ikke sker en forhøjelse af taksterne vedr. musikskolen fra 2013 til
2014, ligesom mindre faste tilskud ikke fremskrives. Den budgetterede deltagerbetaling og
de faste tilskud skal derfor ikke fremskrives fra 2013 til 2014. Prisfremskrivningen som udgør 10.512 kr. skal således nulstilles. Den budgetterede deltagerbetaling i 2014 udgør
1.200.000 kr. (uden prisfremskrivning).
Taksterne blev i 2013 ændret således, at de afspejler den ændrede faglige struktur i Musikskolen, hvor aktiviteter som holdundervisning, samspil, bigband etc. nu fremstår som
individuelle aktiviteter. Ændringerne indebærer, at brugerbetalingen sker pr. minut for købet af en pakke, men da minutprisen omregnet er den samme som hidtil, vil indtjeningen
også være den samme.
Biblioteket
I forbindelse med behandling af taksterne til budget 2014 er det forudsat, at der ikke skal
ske en forhøjelse af taksterne vedr. bøder og gebyrer på biblioteksområdet fra 2013 til
2014. Det betyder, at den budgetterede indtægt hertil fra 2013 til 2014 ikke skal fremskrives, og af prisfremskrivningen som udgør 1.800 kr. skal nulstilles. Den budgetterede indtægt i 2014 udgør 250.000 kr. (uden prisfremskrivning).
Folkeoplysningen
I forbindelse med behandling af taksterne til budget 2014 foreslås det, at der ikke skal ske
en forhøjelse af taksterne vedr. gebyrindtægter på folkeoplysningsområdet fra 2013 til
2014. I 2013 opkræves foreningerne et gebyr på kr. 80 pr. time for brug af de kommunale
og selvejende haller, og kr. 50 pr. time for brug af gymnastiksale m.v. over 150 m2. Det
betyder, at den budgetterede indtægt hertil fra 2013 til 2014 ikke skal fremskrives, og af
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prisfremskrivningen som udgør 11.654 kr. skal nulstilles. Den budgetterede indtægt i 2014
udgør 1.618.584 kr. (uden prisfremskrivning).
Fregatten Jylland
Fregatten Jylland ydes årligt et kommunalt tilskud på 1.000.000 kr. Beløbet er et fast tilskud, og fremskrives derfor ikke. Når beløbet udbetales sker der en momsafløftning, således at den reelle udgift netto udgør 950.000 kr. Det er herved forudsat, at det er samme
momsafløftningsprocent i 2014 som i 2013. Budgettet reduceres med -15.390 kr.

Løbenummer
15-T-3
Udvalg:
Udvalget for plan, udvikling og kultur
Betegnelse
Biblioteket - løbende drift vedrørende ny serverdrift
Ændring (kr.)
2014
2015
2016
2017
- foran mindreudgifter
90.000
90.000
90.000
90.000
Direktionen har i et notat af den 13. februar 2013 indgået aftale om indkøb og etablering af
ny serverdrift til biblioteket. Etableringsudgiften samt den løbende driftsudgift blev aftalt til
følgende:
Etableringsudgiften i 2012:
Den samlede etableringsudgift til ny serverdrift udgør 265.800 kr. excl. moms i 2012, som
deles mellem plan, udvikling og kultur samt IKT, sådan at hvert område skal afholde 50%
af udgiften, svarende til 132.900 kr. excl. moms.
Den løbende drift i 2013:
Biblioteket afholder i 2013 udgifterne til den løbende drift i forbindelse med etablering af ny
serverdrift på området.
Den løbende drift fra 2014:
IKT afholder fra 2014 udgifterne til den løbende drift i forbindelse med etablering af nye
serverdrift på biblioteket, og udgiften hertil indarbejdes i IKT-budgettet, som en blok til
budget 2014.
Der er efterfølgende skabt tvivl omkring blokkens endelig placering, og det skal derfor afklares, hvem der medtager blokken enten som en teknisk korrektion eller udvidelsesblok.

Løbenummer
15-T-4
Udvalg:
Udvalget for plan, udvikling og kultur
Betegnelse
Biblioteket - løbende drift vedr. midlertidig placering – PUK´s andel
Ændring (kr.)
2014
2015
2016
2017
- foran mindreudgifter
54.000
54.000
54.000
54.000
I forbindelse med etablering af midlertidig bibliotek i Bådshoppen i Ebeltoft er der behov
for et driftsbudget til vedligeholdelse og forbrug.
Nedenfor beskrives de udvidelser, der skal medtages for budget 2014 og overslagsårene.
Kvadratmeterpriserne for de enkelte områder svarer til en middel vedligeholdelsesstandard og normalt varmeforbrug for biblioteker og lignende. Det er vedtaget, at der ikke opkræves husleje.
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Midlertidig bibliotek i Bådshoppen
Udgiftsart
Udvendig/Klimaskærm
Større tekniske anlæg
Varme /elvarme
Elforbrug
Vandforbrug (m3)
Udenomsarealer
NTM -I alt kr.
Tekniske installationer (Indv)
Indvendig vedligehold
Forsikring
Renovation
PUK - I alt kr.

m2
a pris
500
40
500
10
500
150
500
32
200
50
1500
6
500
500
500
1

31
45
12

i alt kr.
20.000
5.000
75.000
16.000
10.000
9.000

Driftsbudget
NTM
NTM
NTM
NTM
NTM
NTM

135.000
15.500
22.500
6.000
10.000
54.000

PUK
PUK
PUK
PUK

Udvalget for plan, udvikling og kultur medtager en teknisk korrektion, svarende til 54.000
kr. årligt i 2014 og overslagsårene, og Udvalget for natur, teknik og miljø medtager en teknisk korrektion, svarende til 135.000 kr. årligt.

Løbenummer
15-T-5
Udvalg:
Udvalget for plan, udvikling og kultur
Betegnelse
Danskernes Digitale Bibliotek (DDB)
Ændring (kr.)
2014
2015
2016
2017
- foran mindreudgifter
220.200
220.200
220.200
220.200
Herunder er en redegørelse for, hvad DDB vil blive og betyde på baggrund af den aftale,
som KL og Kulturministeriet har indgået i 2012 samt den forventede økonomi for tilslutning
til projektet.
Danskernes Digitale Bibliotek (DDB)
http://www.danskernesdigitalebibliotek.dk/
I foråret 2012 udsendtes aftalen indgået mellem KL og Kulturministeriet om etablering af
DDB . Efterfølgende er projektet bemandet med en organisation til at styre og koordinere
udviklingen, og er nu så langt, at der forventes at bibliotekerne og kommunerne modtager
en tilslutnings aftale omkring 1.9.2013 med ikrafttrædelse pr. 1.1 2014.
DDB
• Skal være danskernes digitale adgang til det store fælles reservoir af digital information, viden og underholdning.
• Lægger sig fint op ad den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, hvor biblioteket helt
naturligt har en væsentlig rolle, som borgerens indgang til samfundet.
• Planen er at en kode giver adgang til alt.
• Bibliotekernes ressourcer vil blive tilgængelige på alle platforme
• Skal koordinere licensindkøb af digitale ressource
• Afklare copyrights problemer
• DDB skal drives og finansieres kommunalt, så borgeren bevarer sin tilknytning til
det lokale folkebibliotek og dets digitale tilbud.
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Det er vældig store opgaver, som er for krævende for det enkelte bibliotek at løfte, og derfor tilsiger den fremtidige udvikling at det er nødvendigt at indgå i aftalen om DDB.
I aftalen mellem KL og Kulturministeriet skal det retfærdigvis siges er det valgfrit for det
enkelte bibliotek og den enkelte kommune om man vil deltage.
Men hvis biblioteket vil bevare sin plads i borgernes verden er det ligedes uden tvivl nødvendigt at deltage.
Dette understreges af at KL nævner DDB i Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2010 – 2015, som også Syddjurs Kommune har tilsluttet sig og at KL støtter anbefalingen
om det fælles digitale bibliotek (DDB).
Der har været afholdt en række orienteringsmøders om udviklingen af DDB.
Senest har projektet præsenteret bibliotekerne for en prisstruktur, som lægges til grund for
den tilslutningsaftale, der forventes udsendt pr. 1.9.2013 med ikrafttrædelse pr. 1.1.2014.
Anslåede udgifter
Anlægspris pr antal borgere 41.894
for tilslutning= Basispakken
Tilslutning til DDB- hjemmeside –
pris pr borger
Drift i alt

2014
4,42= 185.200

2015

2016

2017

220.200

220.200

220.200

0,83 = 35.000
220.200

Løbenummer
15-T-6
Udvalg:
Udvalget for plan, udvikling og kultur
Betegnelse
Nationalt udbud om nyt bibliotekssystem – kombit
Ændring (kr.)
2014
2015
2016
2017
- foran mindreudgifter
423.000
48.000
48.000
48.000
En redegørelse for hvad det nationale udbud om et fælles bibliotekssystem kan blive og
komme til at betyde for Syddjurs Biblioteks drift af et fremtidigt bibliotekssystem. Desuden
et skøn over hvilke omkostninger man kan forvente i den sammenhæng.
http://www.kombit.dk/indhold/baggrund
http://bibudbud.dk
KOMBIT er kommunernes it-fællesskab. Man har kommunal it og digitalisering som forretningsområde og man er en organisationen, der samler kommunernes kræfter over for leverandørerne i forbindelse med udbud og rådgivning i forbindelse med indkøb af fx bibliotekssystem.
I 2011 tog et bredt udsnit af de danske folkebiblioteker initiativ til forberedelse af et udbud
af et nyt fælles bibliotekssystem, der samtidig skal understøtte et samarbejde mellem folke- og skolebiblioteker.
KOMBIT blev involveret i initiativet, og der blev blandt kredsen af biblioteker nedsat et forretningsudvalg, der omfatter repræsentanter fra seks biblioteker (København, Aarhus, Esbjerg, Herning, Horsens og Ishøj), herunder også skolebiblioteker.
Projektets overordnede målsætninger og prioriteringer er at:
1. Sikre et moderne og tidssvarende system baseret på en åben platform, der muliggør
sammenhæng til tilgrænsende systemer og opgaver
2. Muliggøre effektivisering ved afløftning af hel eller delvis systemadministration i den enkelte kommune og konsolidere driften i færre enheder
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3. Sikre kommunerne lavere it-udgifter på bibliotekssystemområdet på et ikke monopoliseret marked
4. Skabe et system, der favner og understøtter samarbejdet mellem folke- og skolebiblioteker, og giver mulighed for at hente yderligere gevinster ved fælles opgavevaretagelse
5. Understøtte og bidrage til Danskernes Digitale Bibliotek
6. Afløfte den enkelte kommunes udbudsforpligtelse
Målet med fælles nationalt udbud er at udvikle et moderne og tidssvarende bibliotekssystem, hvor snitflader er baseret på anerkendte standarder og med integration til andre
kommunale systemer. En løsning, der ikke forudsætter, at hvert bibliotek/kommune har sit
eget lokale it-driftsmiljø, men en løsning, der derimod konsoliderer it-driften, og som i langt
højere grad end i dag er baseret på anvendelse af fælles nationale databaser/katalog og
dermed eliminerer behovet for 98 lokale databaser.
Hele dette projekt og økonomien omkring det bør løftes op i et samarbejde mellem
Syddjurs Bibliotek, Syddjurs IT og med Syddjurs skolebiblioteker, da skolerne også er omfattet af udbuddet
Udbudsfasen er afsluttet og en leverandør er udpeget – men der er endnu ikke underskrevet aftale.
Implementering af nyt system til alle folke- og skolebiblioteker der er med i udbuddet,
kommer til at forløbe fra medio 2014 og til ultimo 2015. Hvornår Syddjurs folke- og skolebiblioteker kommer på, vides ikke.
For nuværende er følgende økonomiske forudsætninger kendt – men da systemet først
skal udvikles er der mange ukendte faktorer.
2014
293.000
250.000
75.000
50.000
100.000
768.000
-345.000
423.000

Anlæg
Udbuds system 7 kr pr indbygger
Implementering af lokalt tilkoblede systemer
Support for igangsætning
Kursus
Tilkob af ekstra moduler
I alt
Drift af nuværende bibliotekssystem – Axiell DDELibra
Merudgift i alt
Drift
Udbudssystem 7 kr pr indbygger
Support
Drift af tilkøbte moduler
I alt
Drift af nuværende bibliotekssystem
– Axiell DDELibra
Merudgift i alt

2015
293.000
50.000
50.000
393.000

2016
293.000
50.000
50.000
393.000

2017
293.000
50.000
50.000
393.000

-345.000
48.000

-345.000
48.000

-345.000
48.000

15.2 Reduktionsblokke
Det er pga. af særlige aftaler ikke muligt at udmønte en generel besparelse på de etablerede kulturinstitutioner og særlige kulturaftaler (eks. Fregatten Jylland og Egnsteatret), disse aftaler udgøre en væsentlig del af det samlede budget på området Plan, Udvikling og
Kultur. Konsekvensen heraf er, at der sker væsentlige reduktioner af de puljer der støtter
civilsamfundets engagement til fordel for støtten til de etablerede kultur institutioner. I for- 89 -
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bindelse med udarbejdelsen af budgetkataloget er aktivitetsstøtte til børnekulturaktiviteter
forsøgt bevaret til fordel for aktivitetsstøtte til kulturaktiviteter for voksne, det er udtryk for
en prioritering af børnekulturaktiviteterne, der er en klar styrkeposition for Syddjurs Kommune som bosætningsområde.
I forbindelse med Budget 2015 og fremadrettet vil det være nødvendigt at gennemføre
væsentlige besparelser på det etablerede kulturinstitutioner og de særlige kulturaftaler.

Løbenummer
15-R-1
Udvalg:
Udvalget for plan, udvikling og kultur
Betegnelse
Tilskud til frivilligt socialt arbejde
Ændring (kr.)
2014
2015
2016
2017
- foran reduktionsbeløb
-250.000
-250.000
-250.000
-250.000
Der er i alt afsat 778.946 kr. årligt til Frivilligt socialt arbejde. Området reduceres med
250.000 kr. årligt.

Løbenummer
15-R-2
Udvalg:
Udvalget for plan, udvikling og kultur
Betegnelse
Udviklingspuljen - reduktion af puljen
Ændring (kr.)
2014
2015
2016
2017
- foran reduktionsbeløb
-250.000
-250.000
-250.000
-250.000
Der er afsat 1.278.133 kr. årligt i Udviklingspuljen, som omfatter tilskud til udviklingsprojekter under plan, udvikling og kultur i Syddjurs Kommune. Puljen reduceres med 250.000 kr.
årligt fra 2014.

Løbenummer
15-R-3
Udvalg:
Udvalget for plan, udvikling og kultur
Betegnelse
Syddjurs Teaterforening – teater for voksne
Ændring (kr.)
2014
2015
2016
2017
- foran reduktionsbeløb
-222.645
-222.645
-222.645
-222.645
Den samlede pulje til teater for voksne ophører. Syddjurs Kommunes satsning på teateraktiviteter vil fremadrettet kun være på børneteaterområdet.

Løbenummer
15-R-4
Udvalg:
Udvalget for plan, udvikling og kultur
Betegnelse
Solgården – harmonisering af tilskud
Ændring (kr.)
2014
2015
2016
2017
- foran reduktionsbeløb
-54.436
-54.436
-54.436
-54.436
Tilskud til Solgården harmoniseres således at stedet fremover har mulighed for efter ansøgning at modtage 10.000 kr. årligt fra forsamlingshus puljen. Det betyder, at Solgården i
Mørke fremover betragtes som et forsamlingshus.

Løbenummer
15-R-5
Udvalg:
Udvalget for plan, udvikling og kultur
Betegnelse
Voksenundervisning (hovedområde 1) – tilskud til voksenundervisning
Ændring (kr.)
2014
2015
2016
2017
- foran reduktionsbeløb
-200.000
-200.000
-200.000
-200.000
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Folkeoplysningsområdet drives i henhold til Lov om Folkeoplysning og i overensstemmelse med den struktur og politik for området der er besluttet af Byrådet i Syddjurs Kommune
i 2012. En besparelse på området vil berøre tilskuddet, der ydes til voksenundervisning.

Løbenummer
15-R-6
Udvalg:
Udvalget for plan, udvikling og kultur
Betegnelse
Lokaletilskud til Thorsager Skole
Ændring (kr.)
2014
2015
2016
2017
- foran reduktionsbeløb
-52.237
-52.237
-52.237
-52.237
Lokaletilskuddet til Thorsager Skole ophører. Thorsager Skole ligestilles herefter med de
øvrige folkeskoler i kommunen vedrørende lokaler til folkeoplysende virksomhed.

Løbenummer
Betegnelse

15-R-7
Udvalg:
Udvalget for plan, udvikling og kultur
Besparelse Syddjurs Bibliotek – de åbne biblioteker, samt harmonisering
af biblioteksstrukturen (skal ses i sammenhæng med anlægsinvesteringen jfr. blok 15-A-1)
Ændring (kr.)
2014
2015
2016
2017
- foran reduktionsbeløb
-762.000
-762.000
-762.000
-762.000
Besparelser på biblioteket kan kun gennemføres, som en besparelse på personaleressourcerne. I forbindelse med besparelsen i 2013 blev den bemandede åbningstid på bibliotekerne reduceret og der blev indført ubemandet åbningstid, hvor der er bibliotekspersonale tilstede til overvågning, men ikke betjening. Besparelserne i 2013 var første skridt
mod det ubemandede bibliotek og yderligere besparelser i 2014 kan derfor kun opnås ved
investering i udstyr, således at bibliotekerne kan benyttes uden tilstedeværelse af bibliotekspersonale.
En reduktion på biblioteket kan derfor kun indhentes under forudsætning af en investering i
it- og sikkerhedsløsninger jfr. Blok 15-A-1, en generel nedskæring af den bemandede åbningstid på bibliotekerne i Ebeltoft, Rønde og Hornslet, samt en harmonisering af biblioteksstrukturen i Syddjurs Kommune, hvor Mørke filialen lukkes og borgerne i Mørke sidestilles med borgene i Ryomgård.
I Ryomgård betjenes byen af bogbussen og det nærmeste bibliotek er i Kolind, hvor til der
er en afstand på ca. 5 km.
Mørke vil således i fremtiden blive betjent af bogbussen ligesom det vil være muligt at benytte bibliotekerne i hhv. Rønde og Hornslet, der begge ligger indenfor en afstand af ca. 5
km.
Reduktionerne i bibliotekets åbningstid har den konsekvens, at der vil ske serviceforringelser:
Der vil ikke kunne arbejdes med at udfolde biblioteksstrategierne i forbindelse med formidling af kulturoplevelser og it undervisning af brugere i de digitale ressourcer, som kommunen tilbyder.
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Det kræver personaleressourcer at udfolde formidlingsstrategien - i udvikling af relationer,
som ikke bare foregår inde i biblioteket, men også der – ude hvor borgeren ikke forventer
at møde biblioteket.
Den borgerrettede vejledning, som foregår i den bemandede åbningstid og som er en del
af biblioteks ydelse overfor Borgerservice vil således også blive reduceret.
Drift
Personalereduktion
Mørke (lukning af filial)

2014
-526.000
-236.000

2015
-526.000
-236.000

2016
-526.000
-236.000

2017
-526.000
-236.000

Sammenhæng til anlægsblokke
Forudsat anlægsinvestering
jfr. 15-A-1
Løbende drift
til anlægsinvesteringen

2014
710.800

2015

2016

2017

90.000

90.000

90.000

90.000

Løbenummer
15-R-8
Udvalg:
Udvalget for plan, udvikling og kultur
Betegnelse
Museum Østjylland – ingen prisfremskrivning af tilskuddet
Ændring (kr.)
2014
2015
2016
2017
- foran reduktionsbeløb
-55.000
-55.000
-55.000
-55.000
Set i forhold til den samlede reduktion på plan-, udvikling- og kulturområdet foreslås det, at
tilskuddet til Museum Østjylland stilles i bero i et år, sådan at tilskuddet ikke prisfremskrives fra 2013 til 2014. Der foreligger en driftsaftale på området, og reduktionen kræver, at
der indgås en aftale herom parterne imellem. Der er i 2014 og overslagsårene afsat
3.510.203 kr. årligt i tilskud til Museum Østjylland.
Prisfremskrivningen fra 2013 til 2014 udgør 55.000 kr., svarende til 1,62%.
Tilskuddet til Museum Østjylland blev ikke fremskrevet af Randers Kommune i forbindelse
med budget 2013.
Alternativer

A. Tilskuddet stilles i bero
i 4 år

2014

2015

2016

2017

-55.000

-110.000

-165.000

-220.000

Løbenummer
15-R-9
Udvalg:
Udvalget for plan, udvikling og kultur
Betegnelse
Styrkelse af faciliteter - selvejende haller - nedsættelse af puljen
Ændring (kr.)
2014
2015
2016
2017
- foran reduktionsbeløb
-175.000
-175.000
-175.000
-175.000
De selvejende haller i Syddjurs Kommune er i øjeblikket inde i en periode med behov for
fuld fokus på udvikling, renovering og energioptimering. En reduktion på området vil betyde, at moderniseringstempoet udskydes væsentligt. Puljen til styrkelse af faciliteter blev i
forbindelse med ændring af gebyrtaksten tilført området i 2013.
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15.3 Udvidelsesblokke
Løbenummer
Betegnelse
Ændring (kr.)

15-U-1
Udvalg:
Kulturhovedstad 2017
2014
0

Udvalget for plan, udvikling og kultur
2015
0

2016
0

2017
500.000

Byrådet besluttede i maj 2011, at Syddjurs kommune skal deltage i Kulturhovedstad 2017
med et samlet beløb på 1.365.936 kr. i årene 2013-2018 excl. prisfremskrivning. Det blev
samtidig vedtaget, at Udvalget for plan, udvikling og kultur arbejder med at hensætte overførte midler til delvis finansiering af kommunens deltagelse i projektet, og at finansieringen
fastlægges i forbindelse med budgetlægningen for årene 2013 – 2018.
Der er i 2013 via overførselsmidler hensat 862.858 kr. til Kulturhovedstad 2017, sådan at
den manglende finansiering udgør 503.078 kr.
Det samlede beløb på 1.365.936 kr., som Syddjurs Kommune skal bidrage med forventes
indtil videre at afholdes som følgende:
2013 = 5%, svarende til ca. 68.300 kr.
2014 = 8%, svarende til ca. 109.300 kr.
2015 = 9%, svarende til ca. 123.000 kr.
2016 = 22%, svarende til ca. 300.500 kr.
2017 = 49%, svarende til ca. 669.300 kr.
2018 = 7%, svarende til ca. 95.600 kr.
Overførselsbeløbet som er hensat i 2013 dækker således bidragene til Fonden for Kulturhovedstad 2017 til medio 2017, hvorefter der foreslås afsat 500.000 kr. til dækning af det
resterende bidrag i 2017 og 2018.
Det beløb, som en kommune bidrager med til fonden kommer retur til kommunen i form af
programaktiviteter, og der udover vil der være regionale projekter, som vil blive afviklet forskellige steder i regionen.

Ikke medtaget i direktionens oplæg.
Løbenummer
15-U-2
Udvalg:
Betegnelse
Billedkunstrådet – budget
Ændring (kr.)
2014
75.000

Udvalget for plan, udvikling og kultur
2015
75.000

2016
75.000

2017
75.000

Billedkunstrådet blev nedsat i 2009 og har hidtil ikke haft et selvstændigt budget, men været afhængig af at opnå tilskud til afvikling af konkrete projekter. Billedkunstrådet er en integreret og anerkendt i Syddjurs, hvor rådet indgår i såvel vurdering, planlægning, rådgivning m.m. Der foreslås derfor afsat et budget til Billedkunstrådet, som rådet kan disponere.
Eksempler på aktiviteter som Billedkunstrådet er eller kunne involveres i:
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KunstSporet
Rådet prioriterer arbejde med sikring af synligheden af den mangfoldige kunstneriske aktivitet i efteråret gennem projekt ”Kunstsporet” i Syddjurs og Norddjurs med åbne værksteder 1. weekend i oktober.
Registrering af kommunal kunst
Billedkunstrådet har bidraget til registrering af kunstværker tilhørende Syddjurs Kommune,
herunder også kunst som fremstår i det offentlige rum. Registreringen er afsluttet og det
overvejes om udvalgte værker skal udstilles.
Masterclasses
Udvikling af professionelle inspirationsmiljøer – foredrag og workshops
Aktiviteter for børn og unge
Samarbejde med Billedskole, skoler og institutioner mv.

Ikke medtaget i direktionens oplæg.
Løbenummer
15-U-3
Udvalg:
Udvalget for plan, udvikling og kultur
Betegnelse
Landsbyudviklingsplaner/kataloger
Ændring (kr.)
2014
2015
2016
2017
250.000
250.000
250.000
250.000
Udviklingen af kommunens landdistrikter sker blandt anden gennem planlægning for
kommunens landsbyer i forhold til forbedring af det fysiske miljø, mulighederne for aktiviteter og sociale fællesskaber samt rammer for en fremtidig byudvikling.
Med Syddjurs Kommuneplan 2013 er de landsbyer, hvor der kan ske en bymæssig udvikling, udpeget og afgrænsede. Liste er også en synliggørelse overfor kommunens plan-,
bygge og miljømyndighed, hvor særlige hensyn er nødvendige i forbindelse med sagsbehandling.
De af kommunens afgrænsede landsbyer, der rummer særlige bevaringsværdige kvaliteter, har kommunen en særlig forpligtelse til at sikre gennem lokalplanlægning. I lokalplanprocessen vil byernes potentialer for udvikling blive afdækket, ligesom landsbyernes særlige kvaliteter vil blive beskrevet og indarbejdet i planen.
Prioriteringen af landsbyudviklingsplanerne indgår i projektkataloget.
De øvrige afgrænsede landsbyers potentialer for byudvikling skal fastlægges med en udviklingsplan, der følges op med en lokalplan, hvor dette er nødvendigt for en realisering af
landsbyens udviklingsønsker.
Ikke alle landsbyer har et efterfølgende behov for en lokalplan, da der ikke er behov for en
fysisk regulering af udvikling i landsbyen. Landsbyernes behov er en udviklingsplan, som
synliggør landsbyens udviklingspotentiale, såvel kulturelt som fysisk. Landsbyudviklingsplanen vil være et vigtigt redskab til f.eks. at finde medfinansiering til projekter (eks. LAGmedfinansiering)
Landsbyudviklingsplanerne forudsætter et kommunalt input og et lokalt engagement. Planerne vil blive udviklet i et samarbejde mellem Plan, Kultur og Udvikling.
- 94 -

Syddjurs kommune

Budgetkatalog 2014

15. august 2013

Det foreslås at der igangsættes landsbyudviklingsplaner for 1-2 landsbyer årligt. Udarbejdelse af planerne skal ske ved ansættelse af en koordinator på deltid.
Som opfølgning på landsbyudviklingsplanerne afsættes en årlig pulje til at gennemføre en
eller flere af de udviklingsønsker, der er afdækket i processen

15.4 Anlægsønsker
Anlægsønsker
Nr. Navn:
1
Biblioteket
(se beskrivelse nedenfor)

2

Selvejende Haller

3

Fritidsfaciliteter - kunstgræsbaner
(se beskrivelse nedenfor)

4

Landsbyfornyelse 2014
(se beskrivelse nedenfor)

5

Områdefornyelse –
Mørke
(se beskrivelse nedenfor)

Udvalg:
Udvalget for plan, udvikling og kultur
Kort beskrivelse:
Samlet beløb Årlig drift
Etablering af åbne biblioteker –
710.800
90.000
inkl. løbende drift
i 2014
fra 2014
Pulje vedr. de selvejende haller –
2.000.000
0
strategisk pulje til understøttelse af
kr. årligt
udviklingen af de selvejende Halfra 2014
ler. Puljen udmøntes som krone til
krone tilskud. Som udgangspunkt
tillægges udviklingsprojekter finansieret af denne pulje ikke yderligere aktivitetstilskud med mindre byrådet beslutter at øge tilskudsbudgettet ”Syddjursmodellen”.
Etablering af kunstgræsbaner i en
1.000.000
100.000
6 årig periode, svarende til 1,0 mio.
kr. årligt
pr. bane
kr. årligt i hvert af årene 2014 –
i 6 år
pr. år
2019. Den løbende drift forventes
at udgøre 100.000 kr. årligt pr. bane.
Ansøgning om tilskud af Puljen til
1.730.000
Landbyfornyelse – Syddjurs komi 2014
mune er foreløbig tildelt 2,6 (jf. endelig udmelding) mio. kr. i 2014, og
det kræver en kommunal medfinansiering på 1,73 mio. kr., sådan
at den samlede indsats bliver 4,33
mio. kr. Fordelingen mellem stat og
kommune er 60%/40% vedr.
Landbyfornyelser.
Beløbet skal forhøjes med 150.000
1.150.000
kr. i 2014 til projektforberedelse
fordelt med
samt 1.000.000 yderligere kr. i
150.00 kr. i
2017 til medfinansiering af statstil2014 og
skuddet, hvor der allerede i basis1.000.000
budgettet til anlægskataloget for
mio. kr. i
2014 er afsat 1,0 mio. kr. i hen2017
holdsvis 2015 og 2016. Fordelingen mellem kommune og stat er
1/3 stat og 2/3 kommune - 1,5 mio.
staten + 3 mio. kr. kommune – i alt
4,5 mio. kr. til områdefornyelse
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Forskønnelse som følge
af planlægning - Landsbyudviklingsplaner
(se beskrivelse nedenfor)
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(Der er mulighed for at hjemtage
refusion på 50 % af tilskud ydet til
bygningsforbedring).
I forlængelse af arbejdet med
landsbyudviklingsplaner afsættes
en pulje til gennemførelse af et eller flere af landsbyens formulerede
udviklingsønsker, eksempelvis
etablering eller forskønnelse af
fællesarealer, stier, gaderum og
lignende.
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1.000.000
i 2016

500.000
årligt
fra 2014

Ad 1: Beskrivelse vedr. det åbne bibliotek
Begrebet har haft mange navne, så derfor anvender vi her Kulturstyrelsens definition på
åbne biblioteker som ”selvbetjente/ubemandede biblioteker, der i perioder har åbent helt
uden tilstedeværelse af lønnet bibliotekspersonale til publikumsbetjening”.
Rapporten fra Kulturstyrelsen, Carl Gustav Johannsen – ”Åbne biblioteker – et kortlægningsprojekt” 2012, har været med til at nuancere og kvalificere vores viden om det at indføre åbne biblioteker.
Rapporten konkluderer følgende i forhold til udlånstal: ”et iøjnefaldende træk ved oversigten over udlånstal er den markante forskel mellem udlån pr. time i den bemandede og i
den ubemandede tid…..
I den bemandede udlånes der i gennemsnit næste 6 gange så mange materialer i timen
som i den ubetjente tid. Der forekommer ikke noget tilfælde, hvor der i den ubetjente tid
lånes flere materialeenheder ud pr. time end i den betjente tid. ”Der er flest besøg/udlån i
den betjente åbningstid.
”Det eneste konsistente og gennemgående træk er en iøjnefaldende forskel mellem udlåns- og besøgstal i den betjente tid i forhold til den ubetjente”, konkluderer rapporten.
Forslaget til udvidelsen af service med indførelse af åbne biblioteker har tidligere været
fremsat til budgetkataloget og fornyes nu med plan om at indføre det i 2014. Forslaget har
fokus på borgernes fleksible adgang til Syddjurs Bibliotek.
Det fremsatte forslag til udvidelse lægger op til den fulde løsning, som den er beskrevet i
Styrelsens definition af åbne biblioteker.
Den ændrede åbningstid vi indførte 1. januar 2013 på Syddjurs Bibliotek er en udvidelse af
adgangen til bibliotekets samlinger, og med en form for betjening, som udelukkende retter
sig mod en teknisk/praktisk hjælp, fx hjælp til udlån/afleveringsautomaten.
Det er således ikke det samme som Kulturstyrelsens definition på åbne biblioteker.
Beskrivelse af udvidelsen:
Bibliotekerne i Syddjurs -Ebeltoft, Hornslet, Rønde og Kolind skal have åbent for borgerne
fra kl. 9.00-23.00 - alle ugens dage, hvilket giver en samlet åbningstid både bemandet og
ubemandet på 392 timer. Hvert hus vil være tilgængeligt i 98 timer om ugen.
Bibliotekerne vil have bemandet betjening mandag – torsdag kl. 12- 18 og lørdage kl. 10 –
14 svarende til 117 timer i alt.
Dette betyder således en udvidelse af åbningstiden, hvor borgeren kan få adgang til bibliotekets materialer, søge, bestille og hente det reserverede materiale uafhængigt at bibliotekets lukketid. Dette giver en frihed for de mange pendlere i Syddjurs Kommune, til at benytte de forskellige faciliteter i Syddjurs Bibliotek, når det passer den enkelte. De mange
- 96 -

Syddjurs kommune

Budgetkatalog 2014

15. august 2013

erfaringer rundt i landet viser, at dette er en løsning som borgeren benytter. Det bliver således muligt at vise hensyn til den enkelte borgers livsstil, hverdag og rutiner, og efter om
den enkelte har behov for personlig betjening. Løsningen skal således ses som en udvidelse af åbningstiden, og med en personlig betjening i tidsrummet mandag – torsdag kl.
12-18 og lørdage kl. 10-14. Kolind og bogbussen fastholder deres nuværende åbningstid,
som betjent.
Borgervejledning – bibliotekets samarbejde med Borgerservice vil ikke ændres når der indføres Åbne biblioteker. Ydelsen leveres i den betjente åbningstid.
Alle bibliotekerne skal have tilpasset indgangsdør/parti til at kunne fungere med den rette
dør- og låseautomatik.
De fire biblioteker vil blive styret således, at borgeren selv lukker sig ind på biblioteket
f.eks. via sit sygesikringsbevis. Der vil blive taget hånd om at skabe den fornødne sikkerhed og tryghed for den enkelte.
Indførelse af åbne biblioteker er et signal til den enkelte borger om, at dette er en serviceforbedring set i relation til de mange forskellige livssituationer borgerne i Syddjurs befinder
sig i. Der bliver således taget hensyn til livslang læring, partnerskaber, foreninger, pendlere, børnefamilier og ældre.
Økonomi
Åbne biblioteker

2014

Anlæg – system, Eb, Ho, Rø
Lokale tilretninger
Anlæg-kamera m.m.
Eb, Ho, Rø
I alt

2015

2016

2017

90.000

90.000

90.000

360.000
42.800
308.000

Anlæg i Kolind – system
Trimninger
Anlæg – kamera m.m.
I alt - Anlæg Kolind, som finansieres af forsikringen

710.800
90.000
9.500
83.000
182.500

Drift for alle afdelinger
Eb, Ho, Rø, Ko

90.000

Anlæg
Anlægget til Kolind Bibliotek vil blive finansieret af forsikringsmidler til genetablering af biblioteket i Kolind efter branden i marts 2012.
Drift
Finansieringen af drift søges som en udvidelse.
Konklusion
Fordele – gevinster ved at indføre åbne biblioteker?
Men udgangspunkt i rapportens resultater skal det ikke gøres fordi biblioteket får flere lånere der låner flere materiale, men fordi der åbnes for adgang i væsentlig flere timer hver
dag på det enkelte bibliotek. Beslutningen om åbne biblioteker skal træffes fordi det er til
gavn for borgeren at bibliotekets materialesamling og rummet stilles til rådighed i flere ti- 97 -
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mer. Erfaringen siger, at besøgstallet vil stige, mens udlånstallet fortsat vil være markant
større i den bemandede åbningstid.
Hvis der reduceres i de bemandede åbnings timer siger erfaringerne, at udlånet falder.
Alt er altså ikke løst fordi man skaber adgang til biblioteket døgnet rundt.
Ad 3: Beskrivelse vedr. etablering af kunstgræsbaner
Der en behov for etablering af kunstgræsbaner i Syddjurs Kommune, både til sæsonforlængelse og til aflastning af eksisterende græsbaner og haller i vintersæsonen.
Behovet for banekapacitet er ikke undersøgt, men tendenser peger i retning af at kunstgræsbaner anvendes til en mangfoldighed af aktiviteter. Dermed må det forventes at mange aktivitetsanlæg i fremtiden også vil omfatte en kunstgræsbane, herunder også nogle
etableret under tag i en uopvarmet og naturligt ventileret halkonstruktion. Etableringen af
kunstgræsbane vil bl.a. frigøre haltimer til andre aktiviteter i vintersæsonen og reducere
behovet for opførelse af traditionelle opvarmede idrætshaller.
Afdelingen foreslår derfor at der afsættes kr. 1.000.000 årligt til finansiering af 1 bane i
hvert af årene 2014 – 2019 (6 år), svarende til i alt 6,0 mio. kr. Medfinansieringen kan søges af alle foreninger og klubber, som har tilvejebragt den resterende finansiering af en
kunstgræsbane.
Banen vil efter etablering kræve en løbende vedligeholdelse, som vurderes at udgøre kr.
100.000 pr. år pr. bane.
Ad 4: Landsbyfornyelse 2014
Syddjurs Kommune er i 2014 tildelt 2,6 mio. kr. af Landsbypuljen til istandsættelse af nedslidte boliger, nedrivninger af nedslidte boliger, nedrivning af erhverv beliggende i byer og
fjernelse af skrot og affald.
De statslige midler forudsætter en kommunal medfinansiering, svarende til 40 %.
Landsbypuljen anvendes i forlængelse af indsatspuljen, dog prioriteret i forhold til anden
planlægning og byforskønnelse.
Ad 5: Mørke Områdefornyelse
Det primære indsatsområde er hovedgaden, byparken og stationsområdet, herunder omdannelse af erhvervsområderne i tilknytning til stationen.
Der skal inden 1. april 2014 udarbejdes et byfornyelsesprogram, der nærmere beskriver
de enkelte indsatsområder. De konkrete aktiviteter kan tidligst igangsættes i 2015, men
der er behov for projektmidler allerede i 2014 til gennemførelse af borgerinddragelsesprocessen og projektudvikling.
Ad 6: Bygningsforbedring – Mørke
Det primære ønske i Mørke er en forskønnelse af hovedgaden, hvor de tomme og forfaldne ejendomme efterlader et indtryk af stagnation og forfald.
Områdefornyelsesmidlerne kan alene anvendes til forbedring af trafikale forhold, torve og
pladser samt kulturelle og sociale aktiviteter.
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Der er derfor behov for supplerende midler til bygningsforbedring, som ejere af de private
ejendomme kan søge. Det kommunale tilskud kan udgøre 25 % (33 % for bevaringsværdige ejendomme).
Ad 7: Beskrivelse vedr. forskønnelse som følge af planlægning
Medfinansiering af projekter i byer med udviklingsplaner.
I forlængelse af arbejdet med landsbyudviklingsplaner afsættes en pulje til gennemførelse
af et eller flere af landsbyens formulerede udviklingsønsker, eksempelvis etablering eller
forskønnelse af fællesarealer, stier, gaderum og lignende.
Der afsættes en pulje til de byer, der har fået udarbejdet en udviklingsplan/udviklingskatalog, som medfinansiering af de udviklingsønsker, der afdækkes i processen. Det kan
være byfornyelse, byforskønnelse eller medfinansiering af andre projekter til gavn for byens borgere.
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16 Arbejdsmarkedsudvalget
16.1 Tekniske blokke
Løbenummer

16-T-1

Udvalg: AU

Arbejdsmarkedsudvalg og udvalget for sundhed, ældre og social.
Betegnelse
Førtidspensionsreform flytning af midler mellem SÆ og AU
Ændring (kr.)
2014
2015
2016
2017
– foran mindre udgifter
0
0
0
0
Der er behov for at flytte midler fra SÆ til AU i forbindelse med de administrative og
driftsmæssige omkostninger, der følger af førtids- og fleksjobreformen.
Reformens formål er at nedbringe antallet af borgere, der tildeles førtidspension ved at
øge mulighederne for, at borgeren får en aktiv indsats via ressourceforløb eller på kontanthjælp eller ved at få bevilliget et fleksjob.
Beskæftigelsesministeriet forventer samlet set, at reformen, for de ikke budgetgaranteret
områder, vil skabe en besparelse. For 2014 er besparelsen for Syddjurs Kommune på 1,5
mio. kr. samlet set. Dette er indeholdt i lov- og cirkulæreprogrammet (LOC) for AUudvalget. Der tildeles via LOC ressourcer til øget administration i jobcentret grundet en
stigning i antallet af samtaler, der skal afholdes med borgerne. Øvrige udgifter i forlængelse af reformen forventer staten, at kommunen finder via interne rokeringer.
Reformen giver øgede udgifter til sygedagpenge, fleksløntilskud, ledighedsydelse, sygedagpenge, samt til ressourceforløbsydelse. De øgede udgifter til disse ydelser, skal
finansieres fuldt ud af faldet i tilkendelser af førtidspensioner.
Som et led i den nye reform er der oprettet et rehabiliteringsteam, der har ansvar for at
henvise borgere til førtidspensionsnævnet, til ressourceforløb, til fleksjob eller tilbage til
yderligere afklaring. Dette team er placeret under jobcenteret. Teamet består af medarbejdere fra beskæftigelsesafdelingen, fra socialafdelingen, fra sundhedsafdelingen incl. psykiatri samt en klinisk funktion fra Region Midt. For borgere under 30 år, vil der desuden
være en repræsentant for UU-vejledningen. Det er ikke lykkedes KL at skabe forståelse
hos staten for den øgede administrative byrde, der ligger i dette arbejde, hvorfor der heller
ikke via LOC gives kompensation til dette. At der er øget administrativt arbejde af væsentlig karakter er dog en kendsgerning – såvel på ydelseskontoret som i jobcentret. Staten
lægger op til at kommunen selv internt finansierer denne administration.
Dertil kommer, at der skal etableres samarbejde med Regionen omkring sundhedsfaglig
bistand til sager, der skal behandles i rehabiliteringsteamet. Staten skønner, at de kommunale merudgifter til rehabiliteringsteamet kan finansieres gennem en omprioritering af
eksisterende midler, særligt udgifter til lægeerklæringer. KL er stærkt uenig i staten skøn
på dette område (Budgetvejledning 2014 - skrivelse 5-1 s. 31-32). Finansieringen af de
øgede administrative udgifter foreslås derfor fordelt mellem 2 omfordelinger – denne tekniske korrektion og nedenstående tekniske korrektion vedr. lægeerklæringskontoen.
Omfordeling fra SÆ til AU:
Førtidspension - mindre udgift
Kontanthjælp – merudgift
Fleksløntilskud – merudgift
Ressourceforløb – merudgift

-8.250.000
1.397.000
1.650.000
3.600.000
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1.000.000

413.000
55.000
55.000
55.000
25.000
603.000

Løbenummer
16-T-2
Udvalg: AU
Arbejdsmarkedsudvalget
Betegnelse
Flytning af midler fra konto for lægeerklæringer og konto 6 - jobcenter
Ændring (kr.)
2014
2015
2016
2017
– foran mindre udgifter
0
0
0
0
Se tekst vedr. teknisk korrektion nr. 16-T-01 – omfordeling mellem SÆ og AU
Dertil kommer at der skal etableres samarbejde med Regionen omkring sundhedsfaglig
bistand til sager der skal behandles i rehabiliteringsteamet. Staten skønner, at de kommunale merudgifter til rehabiliteringsteamet kan finansieres gennem en omprioritering af eksisterende midler, særligt udgifter til lægeerklæringer. KL er stærkt uenig i staten skøn på
dette område (Budgetvejledning 2014 - skrivelse 5-1 s. 31-32).
Fra konto vedr. lægeerklæringer til konto 6 jobcenter - tovholder rehabiliteringsteam
264.000 kr.

Løbenummer
16-T-3
Udvalg: AU
Betegnelse
Flaskehalsmidler
Ændring (kr.)
2014
– foran mindre udgifter
-497.000

Arbejdsmarkedsudvalget
2015
-497.000

2016
-497.000

2017
-497.000

Der er afsat budget til Flaskehalsmidler, som ikke længere er gældende.

Løbenummer
16-T-4
Betegnelse
Revalidering
Ændring (kr.)
– foran mindre udgifter

Udvalg: AU
2014
2.800.000

Arbejdsmarkedsudvalget
2015
2.800.000

2016
2.800.000

2017
2.800.000

Der forventes i lighed med 2013 en stigning i antallet af årsværk fra 157 til 197, altså en
stigning i antal årsværk med 40 sager i 2014.

Løbenummer
16-T-5
Udvalg: AU
Arbejdsmarkedsudvalget
Betegnelse
Arbejdsskadesforsikring – kontanthjælpsmodtagere m.v.
Ændring (kr.)
2014
2015
2016
– foran mindre udgifter
-500.000
-500.000
-500.000
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Udgifter til arbejdsskadesforsikring vedr. borgere udsendt efter kapitel 10 og 11 i aktivloven er faldet.

Løbenummer
16-T-6
Udvalg: AU
Betegnelse
Uddannelsesydelse
Ændring (kr.)
2014
– foran mindre udgifter
1.500.000

Arbejdsmarkedsudvalget
2015
1.500.000

2016
1.500.000

2017
1.500.000

Der er indført en uddannelsesordning for ledige, der mister dagpengeretten i løbet af 2013.
Dette vil medføre udgifter til uddannelsesydelse i 2014, da de forløb, der igangsættes i
slutningen af 2013 først afsluttes i 2014.

Løbenummer
16-T-7
Udvalg: AU
Betegnelse
Ledighedsydelse
Ændring (kr.)
2014
– foran mindre udgifter
-500.000

Arbejdsmarkedsudvalget
2015
-500.000

2016
-500.000

2017
-500.000

Antallet af sager med ingen refusion er faldet. Sagerne overgår til 30% statsrefusion, når
de stopper med nul refusion. Faldet er sat til 10 årsværk.

Løbenummer
16-T-8
Udvalg: AU
Arbejdsmarkedsudvalget
Betegnelse
A-dagpenge, løntilskud og forsikrede ledige
Ændring (kr.)
2014
2015
2016
– foran mindre udgifter
-14.807.406
-14.807.406
-14.807.406

2017
-14.807.406

Antallet af forsikrede ledige, altså borgere på arbejdsløshedsdagpenge er faldet i 2013.
Der forventes også et fald i 2014 på knap 11%, som hovedsagelig skyldes den afkortede
dagpengeperiode.
Faldet i antallet af forsikrede ledige fordeler sig på følgende området.
Udgifter til a-dagpenge falder med
Udgifter til løntilskud falder med
Udgifter til løn til forsikrede ledige i kommunale institutioner
falder med
I alt

-11.307.406
-2.500.000
-1.000.000
-14.807.406

16.2 Reduktionsblokke
Løbenummer
16-R-1
Udvalg:
Betegnelse
Driftsudgifter
Ændring (kr.)
2014
- foran reduktionsbeløb
-3.075.000

Arbejdsmarkedsudvalget
2015
-3.075.000

2016
-3.075.000

2017
-3.075.000

AU-udvalgets økonomi består primært af udgifter til ydelser til borgerne og en mindre post
til driftsudgifter. Der er ved vedtagelse af førtidspensions- og fleksjobreform, samt kontant- 102 -
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hjælpsreformen ændret radikalt i budgettildelingen på området til såvel ydelser og drift. Alle ændringer, der implementeres med reformerne og dermed indarbejdet i det foreliggende
budget 2014. Det foreslås derfor, at finde besparelsen på driften af beskæftigelsesområdet. Reduktionen bør fordele sig på følgende måde:
Område
Kontanthjælp
Revalidering
Dagpenge
Ledighedsydelse

Besparelse
1.000.000 kr.
1.000.000 kr.
1.000.000 kr.
75.000 kr.

I alt

3.075.000 kr.

Kontanthjælp.
Driftsbudgettet til området er forholdsvis højt, sammenlignet med andre kommuner i klyngen. Derfor foreslås en reduktion på 1 mio. kr. og dermed et større fokus på virksomhedsvendt aktivering frem for vejledning og opkvalificeringskurser.
Revalidering.
Omend driftsudgifterne til revalidering er de laveste, sammenlignet med andre kommuner i
klyngen, så foreslås alligevel en reduktion på 1 mio. kr. Området er blevet reduceret de
seneste 2 år, men aktiveringsstrategien har stort fokus på virksomhedsrettede tilbud, hvilket medfører at udgifterne til enkeltpladser de senere år har været lave. Der skønnes derfor realistisk med endnu en reduktion.
Dagpenge.
Driftsudgifterne er på samme niveau med andre kommuner i klyngen, men det skønnes
realistisk at reducere med 1 mio. kr., da antallet af forsikrede ledige skønnes at falde svagt
i 2014. Besparelsen er betinget af et fortsat stærkt fokus på en virksomhedsrettet indsats.
Ledighedsydelse.
Driftsudgifterne er lidt lavere end andre kommuner i klyngen. Alligevel foreslås en reduktion på 0,075 mio. kr. Der vil også i 2014 blive tilført midler til fleksjobambassadører, hvilket
betyder, at der bør være tilstrækkeligt med ressourcer til at løfte opgaven. Det skal dog anføres at fleksjobambassadørerne er en midlertidig ordning, der løber frem til og med 2015.

Løbenummer
16-R-2
Udvalg:
Arbejdsmarkedsudvalg
Betegnelse
UU Djursland rammebesparelse på 2½%
Ændring (kr.)
2014
2015
2016
- foran reduktionsbeløb
-125.000
-125.000
-125.000

2017
-125.000

I efteråret skal der aftales ny lovgivning på UU området, hvilket betyder at det for nuværende er svært at beskrive egentlige besparelsesforslag.
En rammebesparelse vil kunne få til konsekvens at vejledningen i grundskolen gives kollektivt i stedet for individuelt, derudover kan det få konsekvenser for den særlige indsats
på specialskoleområdet og samarbejdet med skolerne omkring uddannelsesparathedsvurderinger.
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