Ebeltoft, d. 27. september 2017
Budgetaftale for budget 2018 og budgetoverslagsårene 2019-2021
Forlig vedrørende budget 2018 og budgetoverslagsårene 2019-2021 er indgået mellem følgende partier og lister i Byrådet: Venstre (V), Socialdemokratiet (A), Socialistisk Folkeparti (F), Enhedslisten
(Ø), Dansk Folkeparti (O), Liberal Alliance (I), Borgerlisten (L) og Det Radikale Venstre (R).

1. Indledning – overordnede temaer
Politiske ledetråde for budgetlægningen
Syddjurs Kommune har igennem flere år skærpet fokus på at sikre orden i økonomien. Denne budgetrejse
giver os nu bedre muligheder for at investere i kvalitetsudvikling af vores kerneopgaver til gavn for kommunens borgere og virksomheder, hvilket er afspejlet i dette budgetforlig.
Budgetforligets fundament er et ansvarligt budget i balance, som efterlever vores økonomiske politiks pejlemærker. Kommunens økonomiske politik er solidt forankret i byrådet og skal understøtte mulighederne for
en fortsat modernisering og kvalitetsudvikling af kommunens tilbud i de kommende år, herunder en fortsættelse af et historisk højt anlægsniveau i årene, der kommer.
Som det har været tilfældet i de seneste mange års budgetforlig, udgør en række ledetråde et centralt omdrejningspunkt bag aftalen om budget 2018 og budgetoverslagsår 2019-21:


Efterlevelse af kommunens økonomiske politiks fem centrale pejlemærker




Det lange blik i budgetlægningen: Flerårigt perspektiv bag omstillings- og effektiviseringsinitiativer
Resultatbaseret fokus: Fokus på resultater til gavn for borgerne – mindre på proces




Tidligere, tættere og mere tværfaglige indsatser: Tæt på borgeren – baseret på viden
Fokus på borgernes ressourcer – fokus på civilsamfund og samskabelse

Syddjurs har opbygget en robust økonomi med rum til mere kvalitet i kerneopgaverne
Syddjurs Kommune er et attraktivt sted at bo, leve og arbejde – omgivet af skøn natur og stadig tæt på storbyen Aarhus. Der er med dette forlig et fortsat fokus på at styrke bosætningen, understøtte væksten og få
endnu flere borgere i den arbejdsdygtige alder i enten beskæftigelse eller uddannelse. Det går samtidig godt
i Syddjurs. Derfor er der nu økonomisk råderum til flere investeringer i mere kvalitet i kerneopgaverne.
Beskæftigelsen er stigende og ledigheden er faldende. I Syddjurs bliver vi samtidig flere indbyggere og i
foråret 2017 rundede vi 42.000 indbyggere. Udviklingen med flere tilflyttere, ikke mindst flere unge børnefamilier og flere seniorer, forventes at fortsætte i de kommende år. Den gunstige økonomiske udvikling i
Syddjurs med flere indbyggere end forventet i statens befolkningsprognose for 2018 er også hovedårsagen
til, at Syddjurs i 2018 vælger selvbudgettering frem for statsgaranteret indtægtsgrundlag. Flere indbyggere
betyder nemlig flere skatteindtægter for Syddjurs. Forligsparterne er derfor også enige om, at hvis den positive økonomiske udvikling for Syddjurs fortsætter næste år, bør det nye byråd naturligt diskutere mulighederne for en skattenedsættelse på indkomstskatten i forbindelse med de politiske forhandlinger omkring budget
2019.
I Syddjurs opleves der pt. også et højt salg af byggegrunde til private. For at imødekomme den stigende
efterspørgsel er der behov for, at kommunen fremadrettet byggemodner flere parcelhus-udstykninger i alle
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dele af kommunen. Budgetforliget afspejler desuden løft til bedre kvalitet i dagtilbud, skoler, socialtilbud og
sundheds- og ældrepleje.
Byrådet vedtog den 17. marts 2017 Lærings- og Trivselspolitikken. Politikken har som mål, at alle børn og
unge i Syddjurs skal blive så dygtige, de kan. Samtidig med vedtagelsen af politikken startede et målrettet og
tværgående arbejde med det mål, at få Alle Unge i Uddannelse. Alle Unge i Uddannelse danner rammen for
at iværksætte konkrete indsatser, der understøtter, at alle unge finder den vej ind i uddannelsessystemet,
der både matcher den enkeltes evner og interesseområder. Med dette forlig afsættes der økonomiske ressourcer til at indfri politikken, ligesom skoleområdet friholdes fra nye besparelser i dette forlig.
På samme måde friholder forligskredsen også Ungdomsskolen for de besparelser, som ellers blev pålagt
ungdomsskolen i sidste års budgetforlig. Det er vigtigt for forligskredsen, at holde fast i det ungdomsskoletilbud vi kender i dag, men også at sikre en bedre sammenhæng mellem økonomi og aktivitet i tilbuddet.
Pengene skal fremadrettet følge antallet af børn tilmeldt tilbuddet.
Der skal også satses endnu på fagligt dygtige medarbejdere i vores daginstitutioner, hvilket forligsparterne
med dette forlig også understøtter økonomisk. Overgangen mellem børnehaver og skoler skal styrkes med
mere pædagogisk personale, som sikrer, at børnene starter godt i skolen.
Forligsparterne ønsker også skærpet fokus på den generelle sundhedsfremmende og forebyggende sundhedsindsats, der skal understøtte mulighederne for i større grad at forebygge livsstilsrelaterede sygdomme
og fremme lighed i sundhed i Syddjurs Kommune. På sundheds- og ældreområdet afsættes med dette budgetforlig samtidig markant flere midler til ældreplejen, sygeplejen, sundhedsplejen samt i mere velfærdsteknologi og digitalisering på området.
Historisk højt niveau for anlægsinvesteringer i Syddjurs i 2018
De kommunale anlægsinvesteringer i Syddjurs var i 2017 rekordhøje og er det igen i 2018. Her skal fremhæves en række udvalgte investeringer:


Der investeres fortsat i øget bosætning i form af forøget byggemodning og salg af byggegrunde til
private og erhverv i hele kommunen.



Der planlægges store investeringer i udviklingen af servicen i Hornslet de kommende år samtidig
med, at der også afsættes flere midler til en helhedsplan for Rønde og Ebeltoft.



Kommunens største anlægsprojekt nogensinde med opførelsen af bl.a. nye plejecenterpladser i
Rønde og Kolind er i fuld gang og skal efter planen færdiggøres i 2019.



På kultur-, fritids og idrætsområdet prioriteres midler til renovering af Kolind Svømmebad, løft af
idrætspuljen til bedre idrætsfaciliteter, boldbaner i Mørke og det store kulturprojekt Ny Malt i Ebeltoft.



På familie- og institutionsområdet prioriteres anlægsmidler til en ny daginstitution i Knebel sammen
med støtte til projekt ”Mols i udvikling” (samlet 14 mio. kr., heraf 2 mio. kr. til ”Mols i udvikling”).



Færdiggørelse af den nye daginstitution i Mørke og en vuggestuegruppe i Hornslet Vest (Ågården).



Renovering af Marienhoff-skolen i Ryomgård skal også færdiggøres i 2018, der afsættes midler til
faglokaler i skolerne og en samling af de to skoler i Ebeltoft i 2020 og 2021.



Der investeres i bedre trafiksikkerhed, fortove og renovering af stier, vejbelysning, cykelstier herunder cykelstien Koed-Ryomgård.



Der investeres i nye veje omkring Nimtofte med senere forlængelse fra Kærende til Ryomgård.



Der er fokus på investeringer i bæredygtighed og klima herunder fortsatte investeringer i bl.a. energibesparende bygningsrenovering.
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Fortsat behov for omstilling og effektivisering i den kommende byrådsperiode 2018-2021
Samlet set er udviklingen i Syddjurs som sagt positiv på flere fronter. Landets kommuner udfordres dog af de
stramme nationaløkonomiske rammer for de kommunale service- og anlægsudgifter, som er beskrevet i
aftalen med regeringen om kommunernes økonomi for 2018. Syddjurs Kommunes budget nærmer sig således loftet for kommunens service- og anlægsrammer til bl.a. skoler, dagtilbud, ældre og socialt udsatte.
Overskrider kommunerne de aftalte vilkår med staten i aftalen, straffes kommunerne økonomisk både individuelt og kollektivt. Det har ingen interesse i bliver tilfældet. Derfor overholder Syddjurs også i år til punkt og
prikke sin del af kommuneaftalen med regeringen – så godt og vel!
Den demografiske udvikling i Syddjurs Kommune med en større stigning i antallet af ældre borgere end
landsgennemsnittet samt udviklingen i primært de varige overførselsudgifter, lægger også et fortsat pres på
Syddjurs’ økonomi i de kommende år.
Syddjurs har et årligt bruttobudget på over 3 mia. kr. og mere end 3.000 ansatte. Vi er en stor organisation i
løbende udvikling, ligesom det øvrige samfund vi er en del af. Ny teknologi tages således løbende i anvendelse i vores daglige arbejde. Ny viden og nye metoder udvikles og herigennem flytter også den faglige
praksis sig omkring vores kerneopgaver til gavn for borgere og virksomheder i kommunen.
Budgetanalyser har i år anvist muligheder for investeringer og effektiviseringer for over 30 mio. kr. årligt fra
2018. Resultaterne herfra understøtter en kommunaløkonomi i fortsat balance og med plads til fortsat udvikling af den kommunale virksomhed i de kommende år. Det er derfor afgørende for forligsparterne, at det
flerårige perspektiv i budgetlægningen fortsat understøttes konkret gennem udarbejdelsen af nye budgetanalyser også i den kommende byrådsperiode fra 2018-2021.
Økonomisk råderum kommer indefra. Et økonomisk råderum vil vi således også i fremtiden selv være hovedansvarlige for at skabe. Dette skal ske gennem fortsat dialog med hinanden på tværs af organisationen –
blandt ledere og medarbejdere - omkring prioriteringen og anvendelsen af vores ressourcer bedst muligt. Vi
er omkostningsbevidste. Omstilling og effektivisering af vores organisation er derfor også i de kommende år
politikken i Syddjurs.
På den baggrund er det således også påkrævet i den kommende byrådsperiode at fortsætte vores arbejde
med effektivisering, omstilling og afbureaukratisering af vores organisation til gavn for borgerne og virksomhederne i Syddjurs. Forligsparterne bag dette års budgetaftale stiller sig således bag det politiske pejlemærke for de kommende år fra 2019-2021 som indebærer, at der årligt skal frigøres ca. 1 pct. af den samlede
kommunale økonomi til nye kommunale udviklingsinitiativer. Dette svarer til akkumuleret nye 100 mio. kr.
årligt i 2021. Den politiske ambition er, at de økonomiske rationaler på tværs af drifts- og anlægsvirksomheden skal frigøres gennem intelligent omstilling og udvikling frem for en traditionel ”grønthøster”.
Pejlemærket for effektivisering og omstilling på 100 mio. kr. over tre budgetår indebærer således et årligt
måltal for budgetarbejdet på ca. 1/3, hvilket svarer til 30-35 mio. kr. årligt. Ved fortsat at arbejde med omstilling og effektivisering i et flerårigt perspektiv gives de optimale rammevilkår for at kunne realisere også mere
intelligente effektiviseringstiltag, men som også har et flerårigt perspektiv i økonomisk henseende.
Direktionen har det overordnede ansvar for at levere på denne politiske målsætning over for økonomiudvalget og byrådet. Direktionen forventes hvert år i juni at afrapportere resultatet af de årlige budgetanalyser.
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2. Forligspartiernes specifikke bemærkninger til direktionens budgetoplæg
Ændringsforslagene vedrørende drift og anlæg i budgetforliget vedr. budget 2018 indebærer samlet set en
merudgift i forhold til budgetforslaget fremlagt ved den politiske 1. behandling.
Ændringerne til budgetforslaget ved 1. behandlingen er beskrevet i det vedlagte bilag.
Nedenfor gennemgås de konkrete ændringer til budgetforslaget, som forligsparterne er enige om.
Økonomiudvalget
Fælles organisering af bygningsdriften i Syddjurs med lokal forankring
Et politisk flertal ønsker at styrke den faglige opgavevaretagelse, som en fælles organisering og ledelse af
bygningsdriften indebærer. For forligspartierne er det vigtigt, at organiseringen sker med lokal forankring. En
”Syddjurs model” med fælles organisering af personale og den samlede økonomi på området, skal derfor som et kerneelement - muliggøre en inddeling af ejendomsdriften i forskellige lokale geografier i Syddjurs
Kommune.
Effektiviseringer af den administrative organisation
Forligsparterne har et fortsat fokus på resultatskabelse og effektivisering samtidig med, at administrationen
skal levere god service til borgerne. Der er derfor indarbejdet en reduktion på 2 mio. kr. på området (blok 10B-4 med en yderligere reduktion på 0,5 mio. kr. årligt i 2018 og frem).
Der ønskes afsat yderligere midler til ydelseskontoret, der har oplevet en stigning i sagsbehandlingsmængden. Der tilføres derfor 300 t.kr. årligt (blok 10-T-5 nedjusteret med 200 t. kr. årligt)
Borgerservice – flere ressourcer til udstedelse af pas og kørekort fra Hornslet bibliotek
I 2017 har der været forsøg med udstedelse af pas og kørekort på biblioteket i Hornslet. Det har været en
succes, og forligsparterne ønsker at gøre ordningen permanent. Samtidig kan der registreres forøget samlet
aktivitet på området, og der er derfor enighed om at tilføre i alt 550 t. kr. årligt til flere personaleressourcer på
området (blok 10-U-4).
Investering i digitalisering, velfærdsteknologi og i ”SMART Syddjurs”
Syddjurs Kommune ønsker at investere i nye digitale og velfærdsteknologiske løsninger og der afsættes
derfor ekstra 11 mio. kr. over en fireårig periode. Opgaven bliver at udvikle, teste, udrulle og vedligeholde
nye velfærdsteknologiske løsninger i samarbejde med hele driftsorganisationen (blok 10-O-3, der nedjusteres med 1 mio. kr. årligt til 3 mio. kr. i 2018 og 2019 samt 2,5 mio. kr. i 2020 og 2021).
Der etableres desuden en pulje på 1,0 mio. kr. årligt til implementering af den vedtagne ”Smart Syddjurs”
strategi for Syddjurs Kommune. Puljen til implementering af ”Smart Syddjurs” skal understøtte det igangsatte
arbejde med ”Smart Syddjurs”, hvor det er besluttet, at den digitale infrastruktur i Syddjurs Kommune skal
løftes op på et niveau der skaber et digitalt grundlag for at understøtte vækst, beskæftigelse, bosætning,
udvikling og tiltrækning i hele Syddjurs Kommune. Dette initiativ vil være med til at understøtte Syddjurs
Kommunes arbejde med udrulning af højhastighed og opgradering af bredbåndsnet.
Syddjurs Kommune ønsker ligeledes sammen med 13 andre kommuner i Region Midtjylland at understøtte
udviklingen af globalt relevante sundheds- og velfærdsteknologiske produkter og løsninger i regi af MTIC.
Tilskuddet til MTIC er årligt 85 t. kr. for Syddjurs Kommune.
Side 4 af 11

Mere samskabelse i Syddjurs
Der afsættes 600 t. kr. årligt til en øget koordination af frivillighedsindsatsen og inddragelse af civilsamfundet, dels en styrkelse af kommunens kommunikation på området. Syddjurs har allerede positive erfaringer
med øget borgerinddragelse og involvering af frivillige, og disse erfaringer skal fastholdes og udbygges i de
kommende år. Centralt i indsatsen står en øget dialog med civilsamfundet, der med afsæt i den kommende
kommunikationsstrategi for Syddjurs Kommune bygger bro mellem borgere, medarbejdere og det politiske
niveau (blok 10-O-2 nedjusteret med 600 t. kr.).
Øget fokus på erhvervsudvikling og bosætning
Syddjurs Kommune skal understøtte de eksisterende virksomheder og arbejdspladser i kommunen samt i
opstarten af nye. I forbindelse med budgetforliget afsættes der 50 t. kr. årligt til Business Djursland med
henblik på at understøtte erhvervsvilkårene for virksomheder på Djursland (blok 10-U-2). Forligskredsen er
derudover enige om at afsætte 500 t. kr. i 2018 og 1 mio. kr. i 2019 og frem til en generel øget erhvervs- og
bosætningsindsats.
Mere bæredygtighed i de kommunale indkøb
Forligspartierne noterer med tilfredshed, at kommunens indkøbsaftaler bliver stadigt mere økonomisk fordelagtige for kommunen. Indkøb handler således også om velfærd. Godt kommunalt købmandskab frigør økonomiske ressourcer til kernevelfærden. Politisk er der dog samtidigt et ønske om at skærpe ”det grønne”
fokus i indkøbspolitikken, som Syddjurs’ bidrag til hele Danmarks skærpede ”grønne profil”. En revideret
indkøbspolitik med en mere grøn profil skal på den baggrund vedtages politisk i 2018.
Anlæg
Store anlægsinvesteringer i Hornslet i de kommende år
Der har i forbindelse med budget 2018 været et ønske om en strategisk drøftelse i forhold til den fremtidige
kapacitet på daginstitutions- og skoleområdet samt i et anlægsløft på kultur- og fritidsområdet i Hornslet. Set
i sammenhæng med yderligere byggemodning i Hornslet giver udviklingen anledning til at gentænke den
offentlige service i Hornslet i et større perspektiv. I første omgang er der særlig opmærksomhed på daginstitutionsområdet. Forligspartierne afsætter hertil 5 mio. kr. i 2019, 30 mio. kr. i 2020 og 40 mio. kr. i 2021.
Ny brandstation i Rønde
I forbindelse med etableringen af det nye fælleskommunale beredskab er det aftalt, at beredskabets ejerkommuner stiller brandstationer til rådighed for beredskabet mod betaling af husleje. For at kunne tiltrække
og fastholde deltidsbrandmænd er det nødvendigt at kunne tilbyde en tidssvarende brandstation med de
fornødne faciliteter, som kræves for at drive et moderne beredskab. Byggeriet til 10 mio. kr. forventes afsluttet med udgangen af 2020 (1 mio. kr. fremrykkes fra 2020 til 2019 i forhold til budgetoplægget).
Udvikling af Aarhus Lufthavn
Aarhus Lufthavn beliggende i Syddjurs er i en gunstig udvikling efter en række svære år. Der vil fremadrettet
blive etableret et antal nye ruter med deraf forventet håndtering af et stigende passagertal i de kommende
år, kræves der også offentlige anlægsinvesteringer. Forliget indebærer et årligt driftstilskud på 1,5 mio. kr. til
og med 2020 suppleret af anlægsinvesteringer i samme periode på 1 mio. kr. årligt. I alt 7,5 mio. kr. i perioden. De øvrige ejerkommuner bag lufthavnen forventes at bidrage forholdsmæssigt på samme niveau. Ejerkommunernes investering i lufthavnen kan bruges som afsæt til at gøre lufthavnen til en rentabel forretning
og dermed skabe den business case, der også kan få private investorer på banen.
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Udvalget for Familie og Institutioner
Folkeskolen friholdes for nye besparelser
For forligspartierne er det vigtigt at fastholde det nuværende serviceniveau på folkeskoleområdet, hvorfor
folkeskoleområdet friholdes for den drøftede budgetbesparelse på 1.000 kr. pr. elev svarende til 4 mio. kr.
årligt (blok 11-B-1 udgår helt).
I stedet investeringer i bedre uddannelsesparathed, når eleverne forlader folkeskolen
I Syddjurs Kommune har vi en klar målsætning om, at alle elever skal erklæres uddannelsesparate og gennemføre en ungdomsuddannelse. De områder, hvor elevernes uddannelsesparathed halter, omhandler særligt de personlige og sociale forudsætninger. Der afsættes derfor 2 mio. kr. årligt til at arbejde mere målrettet,
systematisk, tidligt og differentieret med at sikre, at alle unge opnår at være uddannelsesparate og dermed
sikres en god indskoling til ungdomsuddannelserne (blok 11-O-3 nedjusteret med 1 mio. kr.).
Styrkelse af mad i skoler
Der afsættes yderlig 300 t. kr. årligt til mad i skolerne, så det samlede årlige tilskud hertil udgør 1 mio. kr.
årligt fremadrettet.
Investering i bedre kvalitet til børn i dagtilbud
På dagtilbudsområdet afsættes 2 mio. kr. årligt til bedre kvalitet i dagtilbud (blok 11-U-5). Midlerne udmøntes
konkret af udvalget for Familie og Institutioner med efterfølgende godkendelse af byrådet.
Styrkelse af sundhedsplejen - ”en god start sammen!”
Forligskredsen ønsker at styrke sundhedsplejen med 1,5 mio. kr. årligt fra 2018 til en tidlig sundhedsfaglig
indsats overfor eksempelvis sårbare gravide og småbørn, behandling af svært overvægtige børn og unge
samt til en styrkelse af anbragte børn og unges sundhed (blok 11-U-1).
Eftermiddagsklubtilbuddet fastholdes i Syddjurs
Det er i forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 besluttet, at besparelser og ændringer skubbes til
sommeren 2018, samt at reduktionen på de 4 mio. kr. fra 2019 skal finansieres ligeligt mellem eftermiddagsklubberne og resten af skoleområdet. Forligspartierne er enige om at ændre denne beslutning med dette
budgetforlig. Der ønskes i stedet fastholdt et tilbud udbredt som i dag, men med en økonomisk ressourcetildeling i forhold til antal børn i tilbuddet. Det er aftalt, at det er antallet af tilmeldte børn i tilbuddet som et gennemsnit af de seneste fire år sammen med budgetgrundlaget for 2018 udgør takstberegningsgrundlaget.
Styringsmodellen skal indenfor den økonomiske ramme tage højde for en fordeling, der tager hensyn til opretholdelse af kvaliteten i tilbuddet. En sådan model vil blive forelagt Udvalget for Familie Institutioner og
Byråd så den kan træde i kraft fra skoleåret 2018/19.
Med beslutningen opretholdes ungdomsskolens nuværende ramme til tilbuddet, og der tilføres ungdomsskolen 1 mio. kr. i 2018 og 2 mio. kr. fra 2019. Der fastholdes at finansiering af rammens sidste 2 mio. kr. fortsat
sker fra skoleområdet (11-O-2 opjusteres med 1 mio. kr. i 2018 og 2 mio. kr. i 2019 og frem).
Nyt aflastningstilbud for børn og unge med funktionsnedsættelser
Der etableres i 2018 et nyt aflastningstilbud for børn og unge på handicapområdet i Syddjurs Kommune.
Tilbuddet tænkes etableret i regi af kommunens nuværende aktivitetstilbud på voksenhandicapområdet,
Skovly. Der afsættes også anlægsmidler hertil.
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Dialog omkring udmøntning af arbejdstidsreglerne på skoleområdet
Udvalget for Familie og Institutioner optager dialog med Danmarks Lærerforening vedr. udmøntning af arbejdstidsreglerne på skoleområdet i Syddjurs Kommune.
Anlæg
Ny daginstitution og ”Mols i udvikling”
Der er indarbejdet 14 mio. kr. til ny daginstitution i Knebel inkl. 2 mio. kr. afsat allerede i 2017. Der er således
tale om et løft til projektet i forhold til oprindeligt planlagt på i alt 4 mio. kr. Heraf afsættes 2 mio. kr. som
medfinansiering til projekt ”Mols i udvikling”, som også er et projekt som omfatter hal og skole udviklet i samspil med lokale aktører i og omkring Knebel. Forligsparterne er enige om, at naturbørnehavedelens fysiske
rammer vurderes i en sag til udvalget for Familie og Institutioner med henblik på at evt. at indgå i budgetforhandlingerne for 2019.
Modernisering og evt. samling af daginstitutioner i Ryomgård
Forligskredsen vurderer, at der skal ses på en modernisering og evt. samling af dagsinstitutionerne i Ryomgård. Der afsættes 15 mio. kr. i budgetoplægget i 2021 og 20 mio. kr. i 2022.
Udvalget for Sundhed, Ældre og Social
Sundhed og Omsorg
I Syddjurs Kommune er ældreområdet kendetegnet ved et lavere omkostningsniveau end i andre sammenlige kommuner. Forligskredsen ønsker at fastholde det nuværende serviceniveau for den praktiske hjælp for
visiterede ældre borgere i Syddjurs Kommune. Som følge heraf bevares det nuværende rengøringsniveau
svarende til rengøring hver 14. dag. Den indlagte besparelse på 2 mio. kr. i 2018 og frem svarende til rengøring hver 3. uge udtages således af budget 2018 (blok 12-B-2 udgår).
Forligsparterne er enige om at afsætte 250 t. kr. ekstra til understøttelsen af overgangene fra sygehus til
hjemmehjælp, der vil kunne give bedre koordination og sammenhæng i indsatserne for borgerne og medvirke til at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser (blok 12-U-2 nedjusteret med 250
t.kr.). Forligsparterne ønsker også skærpet fokus på den generelle sundhedsfremmende og forebyggende
indsats, der skal understøtte mulighederne for i større grad at forebygge livsstilsrelaterede sygdomme og
fremme lighed i sundhed i Syddjurs Kommune. Der prioriteres 500 t. kr. ekstra årligt hertil fra 2018 (blok 12U-1 nedjusteret med 500 t.kr.).
Forligskredsen ønsker at bevare støtten til de brugerstøttede aktiviteter, der bl.a. gives til afholdelse af arrangementer, indkøb af udstyr til hobbyaktiviteter og lignende, til gavn for de ældre borgere i kommunen (12B-4 med en årlig reduktion på 400 t. kr. udgår).
Socialområdet: Tilbud til voksne med særlige behov
Antallet af borgere, der har behov for botilbud i 2018, forventes at blive højere end forudsat i basisbudgettet.
Tilgangen af borgere, hvis behov ikke tidligere har været kendt af socialområdet, har været særligt højt i
2017 sammenlignet med tidligere år. De nye sager er blandt andet borgere, der har pådraget sig en senhjerneskade på grund af ulykker eller sygdom. Det er borgere, der er kommet fra familieområdet og har krævet
en dyrere indsats end forudset. Budgettet på området løftes med 7,3 mio. kr. (blok 12-O-2 nedjusteret med 1
mio. kr. årligt).
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Forligskredsen ønsker at der fortsat er en ordning med et akut-tilbud, hvor borgere med psykiske eller sociale problemer har mulighed for telefonisk kontakt til fagpersonale og også kan få et personligt møde med
akuttelefonens medarbejder, hvis det vurderes nødvendigt (blok 12-U-3A).
Parterne ønsker derudover at støtte det sociale arbejde i den åbne café og værestedet Kafe Kolind med
ekstra 100 t.kr. årligt i 2018 og frem.
Anlæg
Afklaring af lokalebehov for sygeplejen
Hjemmesygeplejen blev i 2015 samlet ét sted i kommunen på Dalgårdsvej i Thorsager. Forligspartierne afventer nærmere analyser af behovet for nye fælleslokaler, inden der afsættes penge til formålet. En bedre
udnyttelse af kommunens eksisterende bygningsmasse kan være en del af løsningen frem for flere kommunale m2 under tag (nedjustering med 250 t. kr. i 2018 og 5 mio. kr. årligt i 2019 til 2021 i forhold til budgetoplægget).
Udvalget for Natur, Teknik og Miljø
Kollektiv trafik
Indvielsen af Letbanen fra Aarhus til Djursland i 2018 skal fejres i samarbejde med Aarhus Kommune, Norddjurs Kommune og Regionen. Der afsættes 100 t. kr. til en festlig markering heraf.
Omlægningen af den kollektive trafik i de kommende år forventes at betyde større kommunale udgifter.
Syddjurs Kommune ønsker fortsat at understøtte et tilfredsstillende serviceniveau med afsæt i planer i Trafikplan Djursland, hvorfor der afsættes 2 mio. kr. årligt hertil fra 2019 (blok 14-O-2 opjusteret med 2 mio. kr. i
2019 og frem).
I forbindelse med budget 2017 blev en ny tværgående busrute mellem Hornslet, Mørke, Rønde, Feldballe og
Ebeltoft indført på forsøgsbasis. Tiltaget skulle evalueres efter et år, men det kan allerede på nuværende
tidspunkt konstateres, at kundegrundlaget bag ruten er for svagt. Derfor er det også en forholdsmæssig dyr
løsning for kommunen. Ruten lukkes på den baggrund ned igen ultimo 2017, hvilket giver en besparelse på
årligt 700 t. kr. fra 2018.
Parterne er optaget af, at alle borgere i Syddjurs skal have adgang til transportmuligheder i kommunen. Derfor er der enighed om, at der skal fokus på at forbedre flextrafikken, og der afsættes i den forbindelse 200
t.kr. ekstra årligt.
Fokus på naturen i Syddjurs
Forligskredsen vil sætte fokus på at øge biodiversiteten i kommunen ved at prioritere 250 t. kr. årligt til formålet. Forligskredsen ønsker at udvalget for Natur, Teknik og Miljø sætter kommunens skovdrift til drøftelse
med henblik på at opnå både bedre natur og bedre økonomi. Oplægget skal godkendes af byrådet.
Derudover afsættes der 250 t. kr. til kystrensning i samarbejde med lokale foreninger, der honoreres herfor.
Udvalget for Natur, Teknik og Miljø skal desuden give en status på resultatet af og konsekvenser ved reduceret brug af pesticider i kommunens miljøindsats. Oplægget skal foreligge i forbindelse med drøftelse af
budget 2019.
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Forligskredsen ønsker derudover at afsætte 500 t. kr. årligt til at forbedre vandføringsevnen i kommunale
vandløb og 500 t. kr. årligt til bedre klipning og nedskæring af bevoksningen langs vejnettet.
Trafikundervisning i skolerne
Fra de eksisterende trafiksikkerhedsmidler skal der udvikles oplæg og materialer til mere trafikundervisning i
skolerne.
Forligskredsen forventer at banestien fra Ryomgård til kommunegrænsen fremadrettet vinter-vedligeholdes
indenfor eksisterende budget.
Anlæg
Bedre infrastruktur, tilgængelighed og trafiksikkerhed
Der investeres i de kommende år i cykelstier, renovering af stier, veje og relaterede anlæg i tilknytning til
Letbanen. Forligsparterne er derudover enige om, at der skal være fokus på udskiftning af fortove og nye
fortove i f.eks. Ryomgård og Hornslet, hvor der afsættes 500 t.kr. i 2018 og 2019 og 2 mio. kr. i 2020 og
2021 (500 t.kr. ekstra i 2018 og 2019 i forhold til budgetoplægget). Trafiksikkerheden skal også fortsat prioriteres, og der afsættes 2 mio. kr. hertil (nedjustering med 500 t.kr. i forhold til budgetoplægget).
Ejendomme
Udover investeringer i energibesparende bygningsrenoveringer, er parterne enige om, at der skal afsættes
4,5 mio. kr. årligt fra 2018 til genoprettende bygningsvedligehold (nedjustering af niveauet for bygningsvedligehold med 2 mio. kr. årligt fra 2018 i forhold til budgetoplægget).
Derudover fremrykkes 250 t. kr. til ejendomspuljen til håndtering af radon og rotter i 2018 med anvendelse af
ny teknologi (fremrykning af radon og rotte-puljen på 250 t.kr. fra 2019 til 2018).
Beslutning vedr. prioritering af cykelpulje-ansøgninger
Puljen til fremme af cyklisme (cykelpuljen) ansøges i 2017 om bevillinger til strækningerne fra Vrinners til
Egens/Egens Havhuse og Boeslum til Ebeltoft. Stillingtagen til den kommunale medfinansiering (40 pct.)
heraf sker i særskilt sag til udvalg og Byråd efter evt. bevilling fra staten. Der anlægges i 2018 en cykelsti
mellem Hornslet og Rosenholm Slot, såfremt der i budgettet for 2018 fortsat er midler til cykelstier til udvalgets endelige prioritering.
Udvalget for Plan, Udvikling og Kultur
Fritid og kultur
Puljer og tilskudsmodeller på fritids- og kulturområdet ønskes ikke forringet i forhold til i dag (15-B-1 udgår
derfor med en årlig besparelse med 600 t. kr.). Derudover er parterne enige om at afsætte 200 t.kr. årligt til
et løft af aftenskolerne (besparelsen i blok 15-B-1 nedjusteres med 200 t.kr.).
Der afsættes 48 t.kr. ekstra årligt til øget drift vedr. tilskud til selvejende haller (arealudvidelse i Rønde
Idrætscenter) (blok 15-U-1). Derudover bibeholdes driftstilskuddet til Biograf- og Kulturhuset Kombi i Hornslet uændret (blok 15-O-2 udgår).
Styrkelse af landdistrikterne: Ny bosætningspulje i Syddjurs
Der ønskes fokus på at styrke landsbyerne i kommunen, og der afsættes 1 mio. kr. årligt fra 2018 til en bosætningspulje. Der er tale om en landsbyunderstøttende pulje med bosætningsfremmende sigte som udvalSide 9 af 11

get for Plan, Udvikling og Kultur politisk forvalter. Udvalget for Plan, Udvikling og Kultur har ansvaret for at
udarbejde et kommissorium for puljen, som skal godkendes af byrådet.
Derudover prioriteres 500 t.kr. årligt til Syddjurs Bibliotek til øget betjening af landdistrikterne og 300 t. kr.
årligt til understøttelse af landsbyklynger (15-U-2 og 15-U-4 nedjusteret med 200 t.kr.).
Anlæg
Idrætspuljen
Idrætspuljen ønskes styrket med yderligere 0,5 mio. kr. fra 2018 for at kunne understøtte den fortsatte udvikling af foreningernes arbejde med at udvikle idrætsfaciliteterne i kommunen (forøgelse med 0,5 mio. kr. i
forhold til budgetoplægget til i alt 2,5 mio. kr. årligt).
Større anlægspuljer til byudvikling i bl.a. Ebeltoft
I forbindelse med budget 2017 blev der afsat rådighedsbeløb til gennemførsel af konkrete initiativer i forlængelse af visions- og udviklingsplanen for Ebeltoft By og havn. Planen skal styrke Ebeltoft bys position både
som velbevaret kulturarv og kraftcenter for turisme. En pulje til medfinansiering af konkrete initiativer i Ebeltoft videreføres med dette budget med henblik på en langsigtet indsats (11,5 mio. kr. afsættes til kommunal
medfinansiering i de kommende år).
Helhedsplan og ny bypark i Rønde
I forbindelse med budget 2017 blev der afsat 0,5 mio. kr. årligt i 2018-2019 til at gennemføre konkrete anlægsinitiativer i forlængelse af helhedsplanen for Rønde.
Syddjurs Spildevand skal desuden i forbindelse med separeringen af spildevand i Rønde udvide kapaciteten
på det bassin, som allerede er etableret i Byparken. Lokale kræfter har samtidig igangsat et arbejde med at
løfte parken med henblik at skabe et endnu bedre rekreativt område til glæde for brugerne. Med midler fra
kommunen og Syddjurs Spildevand (betaling for arealer) ønsker kommunen at fremme aktiviteter i parken,
ligesom parken skal løftes til et mere nutidigt udtryk. Puljen er derfor videreført, og samtidig afsættes ekstra
1,0 mio. kr. i både 2019 og 2020 til understøttelse af ovennævnte projekter.
Digitale byportaler
Syddjurs Kommune har vedtaget en række bestemmelser om opsætning af digitale pyloner, som kan anvendes i markedsføringsøjemed. Blandt dele af handelslivet arbejdes aktivt for at etablere portaler, der skal
understøtte og fremme det lokale handelsliv i Syddjurs Kommune. Portalerne vil komplementere de kommercielle portaler, som skyder op. Ved hver større by (Rønde, Hornslet, Ebeltoft, Kolind og Ryomgård) opstilles digitale portaler, som skal afløse de nuværende bannersøjler. Portalerne skal indholdsmæssigt drives
ikke-kommercielt men overvejende anvendes til at brande kommunen, byen og de aktuelle kulturelle tilbud,
der tilbydes en bred kreds af brugere. Private arrangører af events, koncerter og lignende, der retter sig mod
en bredere kreds af borgere, kan anvende søjlerne mod betaling og på nærmere bestemte vilkår (1,25 mio.
kr. afsættes i 2019). Ovenstående kan medføre en revision af kommunens skiltemanual.
Arbejdsmarkedsudvalget
Alle unge skal have muligheder for uddannelse og arbejde
Forligsparterne er enige om, at der skal være fokus på, at alle unge skal understøttes i at få en uddannelse
og derfor afsættes 550 t. kr. årligt til UU–Djursland til vejledning for alle i 9. og 10. klasse (blok 16-U-1).
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