Kære Høringsberettigede
Byrådet blev torsdag den 14. august præsenteret for direktionens katalog over tekniske korrektioner, mulige
besparelser, udvidelser og anlæg for budget 2015 og overslagsår.
Budgetkataloget sendes nu til høring blandt de høringsberettigede og svarene kan indsendes løbende. Der
er ikke fastsat bestemte frister for indsendelse af høringssvar, men jo tidligere de indleveres, jo længere
periode vil de kunne indgå i de politiske overvejelser.
Se tidsplanen for afholdelse af politiske møder på næste side.
De indsendte høringssvar publiceres løbende på www.syddjurs.dk/budget2015, hvor man også vil kunne
finde de nyeste dokumenter i behandlingen af budget 2014.
Høringssvarene sendes til direktionssekretariat@syddjurs.dk
Status budget 2015
Direktionen har i sit oplæg til budget 2015 skullet levere et budget i balance, samtidig med at budgettet skal
indeholde betydelig opgaveudvikling på en række områder. Det kan illustreres med at vi indenfor
budgetrammen har fundet plads til udvidelser af teknisk karakter for i alt kr. 55 mio., der i overvejende grad
går til at levere service til sundheds- og ældreområdet.
Midlerne til udvidelserne hentes fra effektiviseringer og servicetilpasninger på en række områder. Det vil
kunne mærkes på de berørte områder, men vil være nødvendigt for at kunne sikre vores økonomi fremad.
I udvidelserne er der også plads til strategiske investeringer i vores drift, og det gælder eksempelvis på
beskæftigelsesområdet. Vi har allerede ansat 9 nye medarbejdere til en ekstra indsats for ledige og
sygemeldte. Der er tale om en stor strategisk investering, hvor vi forventer samlet at spare op imod 13 mio.
kr. de næste tre år. Jeg kan også nævne myndighedsafdelingen på familieområdet, hvor vi lægger op til en
investering i sagsbehandlingen, sådan at vi bliver bedre til at give de rigtige tilbud til den rigtige pris. Det er
vigtigt, at disse områder nærmer sig omkostningsniveauet for sammenlignelige kommuner, da vi fremover
vil blive presset af den demografiske udvikling.
Også i de kommende år vil Syddjurs Kommune være udfordret omkring budgetlægningen og
nødvendigheden af at investere og kunne tilvejebringe et råderum. Her vil både effektivisering, nytænkning
og investeringer være i spil, når vi skal fastholde vores service inden for de økonomiske rammer. Det gælder
når vi skal hjælpe borgere i beskæftigelse eller uddannelse, når vi skal sikre at ældre borgere kan være
længst muligt i eget hjem, når vi skal give udsatte børn og unge en tidlig hånd i ryggen med tæt involvering
af familien, eller når sagsbehandlingen af byggesager sikres et højt kvalitetsniveau og en kort gennemløbstid
– bare for at nævne nogen få at vores mange myndigheds- og serviceopgaver.
For nu tak for de gode input fra organisationen til direktionen omkring oplæg til budget 2015.
Direktionen giver med sit oplæg bolden op til de politiske drøftelser i Byrådet vedrørende budget 2015.
Tidsplan
15. august

Budgetkatalog udsendes til høringsparter

20. august

Dialogmøde - Hovedudvalget og Økonomiudvalget

21. – 22. august

Byrådets budgetseminar

11. september

Økonomiudvalgsmøde om budget til Byrådets 1. behandling

17. september

Byrådets 1. behandling af budgettet

2. oktober

Økonomiudvalgets drøftelse af ændringsforslag til Byrådets 2. behandling

8. oktober

Byrådets 2. behandling af budgettet - endelig vedtagelse

Se desuden drejebog for budget 2015 og de nyeste dokumenter vedrørende budgettet på
www.syddjurs.dk/budget2015

Med Venlig Hilsen
Jesper Hosbond Jensen
Kommunaldirektør

