Bredt budgetforlig indgået for Syddjurs Kommune
Der er den 28. september indgået er bredt budgetforlig for Syddjurs Kommune. Rammerne for
kommunens budget er fortsat vanskelige, men rummer alligevel plads til et anlægsbudget på ca. 80
mio. kr. og et godt serviceniveau på kommunens ydelser.
Byrådet har under forhandlingerne lagt vægt på at skabe et budget i balance og en fortsat mulighed for at
levere serviceydelser af god kvalitet trods et stigende økonomisk pres.
Borgmester Claus Wistoft udtaler i forbindelse med indgåelse af budgetforliget:
- Der er tale om et budget med både roser og torne, som er blevet til under hårde økonomiske betingelser.
Jeg vil gerne takke alle partier og grupper for forhandlingerne. Der har været vilje til at nå en aftale, som alle,
der har deltaget i forhandlingerne, slutter op om. Budgettet rummer besparelser, men fastholder alligevel et
godt serviceniveau på vores ydelser. Der er også et rimeligt anlægsbudget, og vi har taget fat på de
omprioriteringer, der følger af et stigende antal ældre og et faldende børnetal.
Befolkningsprognoserne for Syddjurs Kommune viser en stor stigning af ældre borgere. Samtidig er der et
fald i børnetallet og blandt personer i den arbejdsdygtige alder. Det sætter kommunens økonomi under pres
med stigende udgifter til sundheds- og ældreområdet. Byrådet har derfor med budget 2015 indledt en
omprioritering, sådan at midler flyttes fra blandt andet børn og unge området til ældreområdet.
Byrådet gør i forligsteksten opmærksom på, at der er betydelige økonomiske udfordringer de kommende år.
Den økonomiske balance vil de kommende år være en udfordring for byrådet, som vil kræve væsentlige
omprioriteringer af udvalgte serviceområder, for at bevare andre på det ønskede niveau. Hvis der ikke
gennemføres en forbedret udligning imellem kommunerne, vil der på længere sigt være behov for både
strukturtilpasninger og øget tværkommunalt samarbejde, hvis budgetterne skal balancere.
Budgetforliget indeholder ikke en ændring af skatten eller en ændret anvendelse af plejeboligerne Lindebo i
Mørke. Partierne og grupperne er frit stillet, såfremt der stilles ændringsforslag om disse emner.
Forligsparterne er desuden enige om følgende punkter:
•

Analyse til afdækning af omstilling, tilpasning og kvalitetsudvikling
Der skal inden juni 2015 udarbejdes analyser, der peger på muligheder for udvikling af kommunens
opgaver og forbedring af det økonomiske råderum. Analyserne skal have fokus på at optimere
driften ved internt innovationsarbejde og samarbejde med andre offentlige og private aktører.

•

Øget produktivitet
Syddjurs Kommune skal fortsætte arbejdet med at indhente de faglige og effektiviseringsmæssige
fordele, der kan findes på en række områder. Opgaven omhandler også nedprioritering og eventuelt
ophør af opgaveområder. Det skal ske ved fokus på strukturændringer, reduktion, innovation og
nytænkning i den kommunale organisation.

•

Skoler, specialundervisning og dagtilbud
Der sker en meget markant demografisk udvikling i Syddjurs Kommune, hvor antallet af ældre stiger

mens børnetallet falder. Det betyder at elevtallet på skolerne ændrer sig betydeligt over de
kommende år. Derfor skal der frem til senest maj 2015 gennemføres en analyse, som kan udgøre
grundlaget for fremtidige beslutninger i forhold til skole og dagtilbudsområdet.
•

Familieområdet – det specialiserede børneområde
Der er igangsat en omfattende indsats, for at nedbringe de senere års budgetoverskridelser på
området. Regnskabet for 2017 bør ikke ligge over niveauet for vore sammenligningskommuner.
Indsatsen skal følges og udvikles, så det, ud over budgetoverholdelse, sikres at
investeringsindsatsen også resulterer i sagsbehandling på et højt fagligt niveau.

•

Beskæftigelsesområdet
I august 2014 blev der igangsat et investeringsprojekt på beskæftigelsesområdet, der skal medvirke
til at knække kurven på overførselsindkomsterne. Der investeres med det formål, at sikre flere
borgere en beskæftigelses- og uddannelsesrettet indsats. Målsætningen er, at flere borgere skal
være i beskæftigelse eller uddannelse, og dermed at færre borgere skal være på offentlig
forsørgelse.

Med i budgetforliget er: Venstre (V), Socialdemokraterne (A), Socialistisk Folkeparti (F), Dansk Folkeparti
(O), Liberal Alliance (I), Borgerlisten (L), Det Radikale Venstre (R), Det Konservative Folkeparti (C),
Enhedslisten (Ø). Løsgænger Anette Quist Busk deltager ikke i forliget.
For yderligere kommentarer kontakt:
Borgmester Claus Wistoft

20 16 54 14

Gruppeformand A – Ole Bollesen

21 28 74 34

Gruppeformand B – Jan Kjær Madsen

40 33 62 40

Gruppeformand C – Jørgen Brøgger

20 20 30 41

Gruppeformand F – Kirstine Bille

20 20 74 63

Gruppeformand I – Per Zeidler

51 92 37 13

Gruppeformand L – Peter Andersen
Gruppeformand O - Per Dalgaard

23 44 37 60

Gruppeformand V – Marianne Kierkegaard 21 19 35 16
Gruppeformand Ø - Jesper Yde Knudsen

23 83 98 91

