INFORMATION OM BUDGET

Kære borgere og medarbejdere
Så blev det første budget i det nye byråd
vedtaget, og det er en glæde at kunne
præsentere et budget som har både
en grøn og social profil. Der har været
vanskelige politiske forhandlinger, hvor
der både er givet og taget undervejs. Jeg
ville naturligvis gerne have haft alle partier
med i aftalen, men det er desværre ikke
lykkedes. Blandt forligsparterne mener vi
ikke, at vores økonomi de næste 3 – 4 år
giver plads til en skattesænkning, som vil
medføre besparelser på velfærd eller et
reduceret anlægsniveau.
I de kommende år har vi en række udfor
dringer, som vi allerede har taget fat på.
Vi har en positiv befolkningsvækst, takket
være flere tilflyttere. Det betyder, at vi skal
tilpasse vores daginstitutioner til flere børn.
Det gælder især i Hornslet området, hvor
vi planlægger en ekstra daginstitution. På
skoleområdet skal både de store og de
små skoler, sikres gode vilkår til at levere
den kvalitet i læring og uddannelse, som
efterspørges, samtidig med, at vi i nogle
år vil have et faldende antal skolebørn.
I budgettet har vi derfor valgt at tildele
skoleområdet 2 mio. kr. ekstra for at
understøtte skolernes udvikling.
Der bliver flere ældre med en høj alder,
det er kun glædeligt, men det kræver, at

vi sørger for at tilpasse vores kapacitet
til at understøtte og hjælpe, når det
bliver nødvendigt. Derfor ser jeg frem til
færdiggørelsen af flere flotte byggerier
på ældreområdet, plejeboliger og
byens hus i Lillerupparken i Rønde og
et demenscenter med demensvenlige
boliger i Kolind. Samtidig har vi valgt at
investere 14,5 mio. kr. i velfærdsteknologi,
såkaldt veltek, for at give mange ældre,
muligheden for bedre at klare sig selv.
Velfærdsteknologien skal gå hånd i hånd
med en ældrepleje med menneskelig
kontakt, en god etik, og hvor vi også
hjælper svækkede og ensomme ældre
med et bedre liv.
Alle disse udfordringer kræver store
investeringer hen over de kommende år.
Derfor vil vi fortsætte med at omstille og
effektivisere for at finde de nødvendige
midler. Vi har en robust økonomi og
med dette budget fortsætter vi den
stabile kurs fra de forrige byråd. Vores
budget overholder således kommunens
økonomiske pejlemærker, som beskrevet
i byrådets økonomiske politik og budget
strategien.
I budgettet har vi sendt et tydeligt
signal om, at Syddjurs Kommune i de
kommende år skal arbejde på at blive

mere bæredygtig og grøn. Vi har valgt at
ansætte en bæredygtighedskoordinator,
som sammen med en tovholder fra alle
områder skal sætte mere fokus på en grøn
og bæredygtig omstilling. Så ønsker vi
også, at vi bliver endnu mere grønne, når
vi bygger og renoverer. Blandt andet skal
ladestandere til eldrevne køretøjer altid
tænkes med, når vi planlægger nye anlæg.
Vi ønsker også at fremme den grønne
dagsorden blandt vores virksomheder.
Derfor har vi afsat ekstra penge til vores
erhvervspulje, så vi kan understøtte viden
og erfaringer om cirkulær økonomi. Vi skal
understøtte de netværk, som opstår med
fokus på grøn vækst. Kommunens grønne
profil fremmes også af en lang række
lokale initiativer. Det kan være delebiler
og andre gode ideer, som opstår blandt
ildsjæle. Der skal vi være endnu bedre til at
understøtte de projekter, der starter op.
I budgettet har vi også fundet penge til en
række af de frivillige og sociale projekter,
som er båret af ildsjæle, og som gør en
stor forskel lokalt og for bestemte grupper
i vores kommune. Der er afsat midler
til Madspildspensionatet, der gennem
fællesspisning øger bevidstheden om
madspild og samtidig støtter kampen
mod ensomhed. Det gælder også det

Ole Bollesen
Borgmester i Syddjurs Kommune.
gode arbejde i Kafe Kolind, hvor frivillige
gør en stor forskel for socialt udsatte.
Sidst, men ikke mindst, har vi afsat ekstra
penge til vores veteranarbejde, hvor vi vil
afdække og evaluere vores indsats.
Jeg vil gerne kvittere for de mange gode
høringssvar, den gode debat undervejs
i høringsperioden samt de mange
gode input fra borgere, forvaltning,
virksomheder, organisationer og politikere
frem mod budget 2019. Budgettet bliver
stadigt bedre af en god og tæt involvering.
God fornøjelse!

Byggeprojekter i 2019 og 2020 –
udvalgte anlæg
Syddjurs Kommune har de senere år
lavet markante investeringer i anlæg,
såsom plejeboliger i Rønde, demens
center i Kolind, daginstitutioner i
Mørke og Knebel, bibliotek og arkiv på
Maltfabrikken, renovering af letbane
stationer og flere store trafikforbedringer.
Også i år er der tale om et stort anlægs
budget på ca. 130 mio. kr. Se den sam
lede oversigt over anlæg på side 4.

Ny daginstitution i Hornslet
Hornslet er i en positiv udvikling med
mange nye børnefamilier, og der vil i de
kommende år blive et stigende behov for
dagpasningstilbud. Byrådet har derfor
afsat over 28 mio. kr. over 2019 og 2020
til en ny daginstitution i Hornslet.
Byrådet har besluttet, at det i forbindelse
med planlægningen af den nye institu
tion undersøger, om den nye institution
kan placeres og bygges, så den under
støtter udeliv og kontakt med naturen.
Det kommende byggeri skal samtidigt
kunne give mulighed for udvidelse med
lokaler til skolebrug, hvis det besluttes at
flytte funktioner fra Hornslet Skole.

Nye skurvogne til Naturbørnehave
Mols Bjerge
De tre specialindrettede skurvogne, som
udgør dagtilbuddet Naturbørnehaven
Mols Bjerge, er meget nedslidte. Byrådet
har derfor besluttet, at det populære
dagtilbud får nye skurvogne, samt at
toilet- og vandfaciliteter fornyes i samme
forbindelse.

Ny lokaler til Pindstrup, Hornslet og
Rosmus Skole
Pindstrup Skolen modtager flere elever og
der bygges en ekstra undervisningsfløj
på 250 m2. Rosmus Skole får renoveret
og samlet deres faglokaler til billedkunst,
håndarbejde og sløjd på ét sted, sådan at
skolen kan undervise i faget Håndværk
og design. Hornslet Skole har behov for
en modernisering og renovering af deres
køkken, og det vil der blive taget fat på
fra 2020 og vil inddrage den nuværende
uopvarmede svømmehalsgang i projektet.

Stationsvej i Thorsager
Den nye letbanestation i Thorsager er
placeret på Stationsvej lidt uden for
byen. Der er behov for at forbedre ad
gangen for både gående og cyklister til

stationen. Stationsvej vil blive udvidet,
og der etableres fortov og cykelsti i
begge vejsider. Der vil blive etableret
gadebelysning på den del af vejen som
mangler i dag.

Nord-Sydvejen fra rute 16 ved
Nimtofte til rute 15/21 ved Rønde
Nord-sydvejen skal give bedre adgang og
mobilitet for de centrale dele af Djursland
ved at opgradere strækningen mellem rute
16 ved Djurssommerland og rute 15/21
ved Rønde. Første etape omkring Nim
tofte, som blev vedtaget i budget 2018,
tilføres en cykelsti. Der er afsat midler til
planlægning og udbygning af den fortsatte

vejstrækning fra Nimtofte over Kærende til
Thorsager i årene 2020 – 2022.

Energibesparelser
Der er afsat 5 mio. kr. årligt til investe
ringer i energibesparende tiltag i kom
munens ejendomme. Det dækker over
udskiftning af belysning, armaturer med
vandsparefunktioner, isolering og andre
investeringer.
Al kommunens gadelys er ved at blive
udskiftet til energibesparende LED belys
ning. Samtidig indføres ny teknologi,
så det bliver lettere løbende at justere
belysning efter behov.

BUDGETAFTALEN

Mærkesager fra budgetforliget
ÆLDRE / SUNDHED
• Der investeres 14,5 mio. kr. de næste fire år i velfærdsteknologi med det overordnede mål, at de
ældre, som ønsker at klare sig selv, kan have mulighed for det. Samtidig understreges behovet for
en ældrepleje med menneskelig kontakt, en god etik, og hvor vi også hjælper ensomme ældre med
et bedre liv.
• Klippekortsordningen på plejeboligområdet indenfor ældre og sundhedsområdet fortsætter. Det
vil sige at borgere i plejeboliger fortsat kan ønske at få hjælp til at gå til arrangementer eller hjælp,
hvis der kommer gæster etc.
• Det nuværende akuttilbud for sårbare borgere med psykiske vanskeligheder gøres døgnbemandet..
• Den administrative praksis på baggrund af kvalitetsstandarder på handicapområdet vedrørende §
95 og 96 Brugerstyret personlig assistance (BPA) i Serviceloven skal evalueres af fagudvalget.
• Der arbejdes med muligheder for placering af sygeplejen indenfor eksisterende kommunale
ejendomme, ligesom der iværksættes tiltag, som håndterer de arbejdsmiljømæssige udfordringer.
Til formålet afsætte 1 mio. kr. i 2019.

DAGTILBUD
• Sundhedsplejens tidlige og forebyggende indsatser til børn under et år styrkes.
• Der kan ansættes flere pædagoger i børnehaverne.
• Ved planlægning af integreret institution i Hornslet undersøges en placering, der kan understøtte
muligheder for udeliv, og for at inddrage naturen som en del af hverdagen, så anlægsudgifterne
kan reduceres. Der udpeges arealer til formålet, der senere giver plads til eventuel udvidelse og
sammenhæng med bygninger til skolebrug.

SKOLE
• Skoleområdet styrkes med en generel forhøjelse på 2 mio. kr. på elevtildelingen. Pengene fordeles
til alle skoler efter tildelingsmodellen, og vil betyde mulighed for flere lærere og pædagoger i
skolerne.
• Det ønskes at medarbejdere i Børn- og Lærings området på baggrund af VIVE rapporten giver
input til, hvordan inklusionsopgaven kan optimeres, og det behandles i udvalget for familie og
institutioner.
• Den tidlige forebyggende indsats styrkes med 2 mio. kr. årligt med henblik på, at flere børn
inkluderes i almenområdet i daginstitutioner og skoler. På længere sigt skal det sikres, at alle
unge bliver klar til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse og senere får fodfæste på
arbejdsmarkedet, også for de børn som har særlige forudsætninger
• Skolerne i Ebeltoft vil blive samlet til én skole i 2022, hvorefter undervisning ikke fortsættes i
Skelhøje bygningen, men fortsættes i Toftevangsskolen efter en til- og ombygning.

FAMILIE / SOCIAL
• PPR styrkes med en psykolog til den forebyggende indsats. Der afsættes 600.000 kr. årligt fra 2020.
• Kafe Kolind understøttes yderligere i budgettet med 100.000 kr. årligt.
• Der gives opbakning på 50.000 kr. årligt til Madspildspensionatets projekt med at hindre madspild
og understøtte arbejdet mod ensomhed.
• Veteranpuljen styrkes med 20.000 årligt, sådan at Syddjurs Kommunes veteranarbejde
understøttes med i alt 70.000 kr. årligt. Behovet for indsats ønskes afdækket i 2019 og behandles i
Udvalget for erhverv og beskæftigelse.

UNGE
• Der afsættes midler i 2019 til opfølgning på den ungekonference som afholdes i 2018 på 50.000 kr.
• Der afsættes 300.000 kr. således at unge med ungdomskort kan anvende flextur gratis. Ordningen
evalueres efter seks måneders drift. Tilbuddet udvikles og iværksættes i samarbejde med
Midttrafik.
• Der afsættes midler til væresteder for unge, såkaldte ungespots, i Syddjurs Kommune. Til det
forberedende arbejde afsættes der 50.000 kr. i 2019 og 600.000 kr. til anlæg i 2020.

BUDGETAFTALEN

– vedtaget af byrådet 2018
KULTUR OG UDVIKLING
• Projektet omkring Maltfabrikken vil understøtte udviklingen af kreative erhverv, kulturlivet i
Ebeltoft, tiltrække turister og skabe en ny sammenhæng mellem bugt og bymidte. Projektet
understøttes i forbindelse med opstart med årligt 2,2 mio. kr. faldende til 1,3 mio. kr. i 2022.
• Lokaletilskuddet til de selvejende haller forhøjes med 150.000 kr. årligt inden for rammerne af
Syddjursmodellen.
• Der afsættes midler til fripladser for økonomisk trængte i Kulturskolen for årligt 90.000 kr.
• Samarbejdet med de lokale distriktsråd prioriteres højt, hvorfor der afsættes et øget tilskud på
100.000 kr. årligt.
• De Lokale Aktionsgrupper, LAG, understøttes med ekstra midler for i alt 80.000 kr.

NATUR, TEKNIK OG MILJØ
• Indsatsen for bæredygtighed og klimatilpasning styrkes med ansættelse af en
bæredygtighedskoordinator, som skal arbejde sammen med en tovholder fra hvert chefområde.
• I både nybyggeri og renoveringer skal der arbejdes for, at der tages hensyn til en mere grøn
fremtid, eksempelvis så ladestandere til eldrevne køretøjer altid tænkes ind. Det gælder også i
samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere som Reno Djurs I/S, Syddjurs Spildevand A/S med
flere, og i varetagelsen af biodiversiteten i vores egne grønne områder og natur.
• Der afsættes midler til en naturpulje på 500.000 kr. til konkrete naturprojekter. Det kan evt. være
forbedringer af vandløbs fysiske tilstand, genslyngninger, etablering af paddehuller på kommunale
arealer etc. Puljen udmøntes af Udvalget for natur, teknik og miljø.

INFRASTRUKTUR
• Det er vigtigt for forligskredsen, at opførelse af ny brandstation i Rønde prioriteres med henblik på
færdiggørelse i 2020.

TRAFIK
• Cykelstipuljen forhøjes med 500.000 kr. årligt fra 2020, så der i 2019 er afsat i alt 1 mio. kr. og i 2020
og årene frem i alt 2,5 mio. kr.
• Trafiksikkerhedspuljen forøges med 150.000 kr. om året til 1,15 mio. kr. i 2019 og 2,15 mio. kr. i 2020
og frem.
• Der afsættes 5 mio. kr. til forbedret vejadgang og cykelsti i forbindelse med Stationsvej i Thorsager
i 2020. Projekteringen af den nye sti foregår allerede i 2019, så stien står klar til etablering ved
årsskiftet og færdiggøres i første halvår af 2020,

BOSÆTNING
• Der afsættes en udviklingspulje på 38 mio. kr. til Hornslet for at tilpasse den kommunale
infrastruktur til den øgede bosætning. Derudover er der afsat en række midler til konkrete
anlægsprojekter i Hornslet og omegn.
• Syddjurs Kommune ønsker at tiltrække flere indbyggere i alle aldersgrupper, og det er derfor en
politisk prioritet, at sikre passende kommunalt udbud af attraktive byggegrunde. Anlægsbudgettet
muliggør således betydelige investeringer i fortsat byggemodning med vægt på de områder, hvor
efterspørgslen er størst.
• Projektet omkring Mols i Udvikling understøttes med 250.000 kr. årligt. Midlerne går til, at der
kan ansættes en person, som udvikler af det gode liv på Mols og Helgenæs i forlængelse af den
samlede investering på Knudepunktet. Dette er også et afsæt for ansøgning om eksterne midler.

ERHVERV
• Der skal i 2019 arbejdes videre med den omstilling, som erhvervs- og beskæftigelsesområdet
er i gang med og som, igennem de seneste år har bidraget væsentligt til Syddjurs Kommunes
økonomi. Det betyder, at der i forlængelse af nærværende budget skal indfries betydelige
reduktioner. Det sker blandt andet gennem ungeprojektet “Alle skal med” og nye indsatser
indenfor blandt andet ungeindsatsen, sygedagpenge og kontanthjælp. I dette arbejde er den
virksomhedsrettede indsats afgørende.
• Erhvervspuljen forøges med 250.000 kr. årligt for at understøtte erhvervsudvikling, herunder
fremme virksomheder med en grøn profil, og tiltrækning af virksomheder.

SAMLET OVERSIGT

Budget 2019
•

ANLÆGSBUDGET 2019-2022
Beløb i 1.000 kr.
2019
2020
2021
2022
Anlæg netto i alt på skattefinansierede område1
100.753 90.000 113.883 102.473
Anlæg netto i alt
112.537 90.000 113.883 102.473
Økonomiudvalget
-28.779 -12.417 23.300 -12.000
Aarhus Lufthavn
1.021
1.021
0
0
Salg af grunde 2019	-30.000	-30.000	-12.000	-12.000
Brandstation i Rønde
200
8.600
0
0
Hornslet - pulje til udvikling
0
2.700
35.300
0
Pulje økonomisk politik
0
5.262
0
0
Udvalget for familie og institutioner
17.099 36.468 27.084 35.324
Pindstrupsskolen - undervisningfløj
5.500
0
0
0
Rosmus Skole - faglokaler
3.000
0
0
0
Hornslet Skole - kantineforhold m.m.
0
3.000
3.700
0
Samling af to skoler i Ebeltoft
0
1.000
6.600
10.000
Analyse vedr. modernisering af skole i Hornslet
250
250
0
0
Ny daginstitution, Knebel (12 mio. kr.)
649
8.918
1.784
324
Hornslet - ny daginstitution i øst
5.000
23.300
0
0
Naturbørnehaven - nye skurvogne
2.700
0
0
0
Rønde - Nyt dagtilbud
0
0
0
5.000
Daginstitutioner i Ryomgård
0
0
15.000
20.000
Udvalget for sundhed, ældre og social
43.421
7.000
4.000
4.000
Veltek anlæg
2.500
4.000
4.000
4.000
Rønde øvrige Institutioner mv.
15.449
0
0
0
ABA-brandalarmering, plejec. og -boliger
533
0
0
0
Plejeboliger Kolind - 90% finansieret af lån og borgerindskud
4.847
0
0
0
Plejeboliger Kolind - 10% skattefinansieret
538
0
0
0
Plejeboliger Rønde - 90% finansieret af lån og borgerindskud
6.937
0
0
0
Plejeboliger Rønde - 10% skattefinansieret
771
0
0
0
Pulje til velfærdsteknologi, ældre/handikappede
818
0
0
0
Serviceareal Kolind
1.467
0
0
0
Serviceareal Rønde
1.541
0
0
0
Forbedring af eksisterende lokaler til sygeplejerskerne
1.000
0
0
0
Plejeboliger i Ryomgård 90% finansieret af lån og borgerinds.
0
0
0
0
Plejeboliger i Ryomgård - 10% skattefinansieret
0
0
0
0
Ringparken - delvis nedrivning
500
500
0
0
4 nye pladser til midl. døgnophold v/tilbygning på Århusvej 35
2.000
2.500
0
0
Pulje til analyse omkring tilpasning/modernisering, Tirstrup
300
0
0
0
Udvidelse af botilbuddet Mølletorvet med 4 aflastningspl.
3.300
0
0
0
Omlægning af Lindebo til botilbud på autismeområdet
920
0
0
0
Udvalget for natur, teknik og miljø
69.741 46.377 49.527 65.177
Cykelsti Koed og Ryomgård - fortsættelse
3.085
0
0
0
Cykelstier
1.000
2.500
2.500
2.500
Hornslet Helhedsplan
0
500
500
500
Nord/Sydvejen - etape 1 - Nimtofte
30.629
0
0
0
Nord/Sydvejen - etape 1 - Nimtofte
5.000
0
0
0
Nord/Sydvejen- etape 2 - Ryomgård-Kærende
0
1.600
3.000
14.400
Nord/Sydvejen- etape 3 - Rymgård-Thorsager
0
0
3.500
15.750
Ny Salthal Lerbakken 33-35 Rønde
3.500
0
0
0
P-plads velkomstcentret til Nationalpark
0
0
5.000
0
Pulje til udskiftning af fortove
500
2.000
2.000
2.000
Renovering af bestående stinet
0
1.000
1.000
1.000
Renovering af toiletter
200
200
200
200
Rønde Helhedsplan inkl. Bypark
500
1.500
1.500
500
Modernisering af Hovedgaden i Rønde i.f.m. kloakseparering
500
1.000
500
500
Trafiksikkerhed
1.000
2.000
2.000
2.000
Gadebelysning - ny teknologi
500
500
500
500
Infrastrukturplanlægning
0
750
0
0
Stationsvej Thorsager - opgradering i.f.m. letbanen
0
5.000
0
0
Mobilitetsstrategi
500
500
500
500
Mobilitetsstrategi
500
500
500
500
Byggemodning boliger i Syddjurs
12.000
15.000
12.000
12.000
Klimaprojekt ”Coast to Coast”
312
312
312
312
Spildevandsplanlægning
515
515
515
515
Bygningsvedligeh. genopretning
4.500
4.500
4.500
4.500
Bygningsvedligeh. genopretning
0
1.500
2.000
2.000
Energibesp. bygningsrenovering
5.000
5.000
5.000
5.000
Udfasning af Skelhøjeskolen
0
0
2.000
0
Udvalget for plan, udvikling og kultur
11.055 12.572
9.972
9.972
Bygningsfornyelse
500
500
500
500
Digitale byportaler
1.250
0
0
0
Landsbyfornyelsespuljen
472
472
472
472
Områdefornyelse (Ingen statslig tilskud)
1.500
1.500
1.500
1.500
Udvikling i Ebeltoft - medfinansiering
800
5.000
5.000
5.000
Ny Malt
2.033
0
0
0
Mols i Udvikling - Knudepunktet - medfinansiering
2.000
2.000
0
0
Idrætsanlæg m.v. - pulje
2.500
2.500
2.500
2.500
Ungespot
0
600
0
0
Udvalget for erhverv og beskæftigelse
0
0
0
0
Lokaler til projektcenter
0
0
0
0
1) Ekskl. lånefinansierede andel af ældreboliger

Syddjurs Kommunes budget blev vedtaget den 10. oktober 2018.
Resultatopgørelsen her på siden viser, hvordan beløbene i budgettet
fordeler sig på de forskellige udgifter, der er til kommunale driftsbevil
linger samt beløbene for anlæg, renter, afdrag, tilskud og skatter m.v.
I budgettet er der et overskud på den ordinære drift på 135,1 mio. kr. (4).
Anlægsvirksomhed på det skattefinansierede område udgør 100,753 mio.
kr. (5). Det giver et resultat på kommunens skattefinansierede område på
34,3 mio. kr. (6). Kassebeholdning påvirkes positivt med en tilsvarende
størrelse. Kassebeholdningen påvirkes desuden af den lånefinansierede
del af anlæg til plejeboliger der dog stort set modsvares af en tilsvarende
lånoptagelse (8). Hertil kommer at kassebeholdningen reduceres af udgif
ter på 8,1 mio. kr. til finansforskydninger (9) og afdrag på 41,5 mio. kr. (10).
Omvendt forøges kassebeholdningen med 33,0 mio. kr. fra optagne lån
(11). Samlet kan kassebeholdningen forøges med 17,5 mio. kr. (13).

NØGLETAL
Befolkning:
2017
2018
2019
Indbyggertal 1. januar
42.021
42.468
42.731
Andel 0-6 årige, procent
6,6
6,4
6,4
Andel 7-16 årige, procent
12,3
12,2
12,1
Andel 17-64 årige, procent
57,1
57,0
56,6
Andel 65+ årige, procent
24,0
24,3
24,9
Skat:			
Udskrivningsprocent
25,9
25,9
25,9
Kirkeskatteprocent
1,0
1,0
1,0
Grundskyldspromille
33,8
33,8
33,8
Dækningsafgiftspromiller:			
Fooretningsejendomme
0
0
0
Andre off. ejd. grundværdi
15
15
15
Andre off. ejd. forskelsværdi
8,75
8,75
8,75

RESULTATOPGØRESLE FOR BUDGET 2019

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Netto, beløb i 1.000 kr.
2019
Tilskud og udligning	-566.981
Skatter	-2.069.765
Finansiering i alt
-2.636.746
Økonomiudvalget
320.700
Politik og erhverv
16.658
Administrativ organisation
269.409
Generelle puljer
24.189
Redningsberedskab
10.445
Udvalget for familie og institutioner
638.541
Børn, Unge og Familier
105.274
Skoleområdet
392.203
Dagtilbud til børn
141.064
Udvalget for sundhed, ældre og social
786.934
Sygehusudgifter m.v.
180.938
Sundhed og Omsorg
404.633
Tilbud til voksne med særlige behov
167.089
Boligstøtte, personlige tillæg m.v.
34.275
Udvalget for natur, teknik og miljø
147.828
Vej og parkvæsen
47.966
Kollektiv trafik og havne
20.765
Natur og miljø
10.819
Ejendomme
68.277
Udvalget for plan, udvikling og kultur
61.387
Plan og udvikling
2.908
Biblioteker
14.600
Kultur
18.090
Folkeoplysning, fritid og natur
25.789
Arbejdsmarkedsudvalget
545.844
Tilbud til udlændinge
13.127
Midlertidige ydelser
239.114
Permanente ydelser
265.448
Erhverv og Arbejdsmarked
28.156
Driftsvirksomhed i alt
2.501.234
Renter
374
Resultat: Ordinær drift (1+2+3)
-135.138
Anlægsvirksomhed på det skattefinansierede område i alt
100.753
Resultat: Skattefinansieret virksomhed (4+5)
-34.385
Forsyningsvirksomhed
42
Lånefinansieret anlæg til plejebolig (90%)
11.784
Lån til plejeboliger	-11.522
Finansforskydninger
8.082
Afdrag
41.500
Optagelse af lån	-33.000
Ændring i likviditet (6+7+8+9+10+11)
-17.499
Forøgelse af kassebeholdningen
17.499
Balance (12+13)
0

