Forlig af 24. september 2015

Budgetaftale for budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017-2019
Følgende budgetaftale for budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017-2019 er indgået mellem følgende partier og lister i Byrådet: Venstre (V), Socialdemokraterne (A), Socialistisk Folkeparti (F), Liberal Alliance (I), Borgerlisten (L), Det Radikale Venstre (R), Det Konservative Folkeparti (C) og Enhedslisten (Ø).

1. Indledning – overordnede temaer
Syddjurs Kommune udfordres fortsat økonomisk i de kommende år. For Byrådet er det naturligvis afgørende, at der fortsat er balance mellem indtægter og udgifter i kommunens økonomi, herunder at der fortsat
sikres budgetoverholdelse på alle niveauer i organisationen. Det er centralt for parterne bag budgetforliget at
understrege, at der fortsat skal føres en ansvarlig økonomisk politik, hvor der er styr på økonomien.
Af resultatopgørelsen fremgår det at budgettet er tæt på balance i såvel 2016 som budgetoverslagsår og
generelt er udarbejdet i overensstemmelse med kommunens økonomiske politik. En økonomi i balance og et
fortsat højt serviceniveau forudsætter betydelige omstillinger i den kommunale drift i de kommende år. Dette
vil blive en udløber af budgetforliget.
Den demografiske udvikling, med betydeligt flere ældre borgere og et samtidigt fald i antallet af børn, medfører et behov for flytning af ressourcer mellem områder. På områder med et relativt større ressourceforbrug i
forhold til sammenlignelige kommuner, er det fortsat målsætningen at afklare mulighederne for at ændre
omkostnings- og serviceniveauet svarende til niveauerne hos sammenligningskommunerne.
Ud over at vedtage et budget i økonomisk balance, har der været en række andre centrale pejlemærker bag
dette politiske forlig:


Flerårigt perspektiv i budgetlægningen
Omstilling af vores fælles velfærd tager tid. Dette er baggrunden for at omlægningen af vores fælles
velfærdstilbud vil tilrettelægges over en flerårig periode. De større omstillinger i organisationen som
er en følge af budgetforliget har derfor først fuldt økonomisk gennemslag i overslagsårene 20182019.



Klare mål og fokus på resultater
Der skal fremover i endnu højere grad fokuseres på mål og resultater og på at skabe et øget lokalt
handlerum til at finde de bedste løsninger, som vi ved virker. Til gengæld skal der lægges mindre
vægt på krav til processer og gives større frihed med ansvar for resultaterne i den lokale opgaveløsning. Styringen i Syddjurs Kommune skal fokusere mere på, at de fastsatte mål nås og mindre på,
hvordan de nås.



Velfærd med udgangspunkt i borgerens ressourcer

I Syddjurs Kommune skal vi have større blik for borgernes ressourcer. Vi skal have fokus på hvad
borgerne selv kan, inddrage borgerne mere i løsninger og generelt gentænke borgernes rolle i udviklingen af løsninger. Det giver værdi for den enkelte, og det giver værdi for samfundet som helhed.
Samtidig skal der altid være hjælp at hente for de medborgere, som ikke har forudsætningerne for at
klare sig på egen hånd.
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Tidligere, tættere og mere tværfagligt samarbejde
Tidlig indsats, tættere opfølgning og mere tværfagligt samarbejde står centralt. Blandt andet fordi vi
fra den internationale forskning ved, at jo tidligere der sættes ind, jo mere effektfuld bliver indsatsen.

For forligskredsen er det afgørende, at der fortsat er mulighed for at levere serviceydelser af høj kvalitet,
med nærhed i opgaveløsningen og som understøtter borgerne. Budgettet for 2016 og overslagsårene 201719 har en betydelig vægt på investeringer i forbedret service. Det skal i mødet med borgerne give bedre
resultater i forhold til eksempelvis beskæftigelse, uddannelse, selvforsørgelse og øget mestring af eget liv.
Syddjurs Kommune skal fortsat opleves som et attraktivt sted at bo, leve og arbejde. Kommunen er placeret
midt i den skønneste natur, men tæt på storbyen. I hele kommunen skal bosætning styrkes, væksten understøttes og flere borgere skal i beskæftigelse eller uddannelse.
Konkret etableres der en pulje til erhvervsudvikling. Den skal understøtte vækst- og udviklingsinitiativer i
Syddjurs Kommune ud over de erhvervsinitiativer Syddjurs etablerer sammen med de andre østjyske kommuner i regi af Business Region Aarhus. De forskellige erhvervsindsatser skal bidrage til at skabe fortsat
bæredygtig vækst og arbejdspladser i Syddjurs Kommune.
Budgetforliget rummer også et historisk højt anlægsniveau Det skal understøtte en modernisering og udvikling af kommunens tilbud i de kommende år. Af større anlægsinvesteringer planlagt i perioden 2016-2019
skal fremhæves:
1. Ældre: Udbygning af plejeboliger mv. i Rønde og Kolind med i alt ca. 150 mio. kr.
2. Ældre: Renovering af dagcenterfaciliteter på Bakkegården i Ebeltoft og i Ringparken i Ryomgård
med i alt ca. 4,6 mio. kr.
3. Dagtilbud til børn: Renovering af Marienhoffskolen i Ryomgård med i alt ca. 22,6 mio. kr., ud af hvilke 2,6 mio. kr. anvendes i samarbejde med idrætsforening til udvikling af faciliteter til fælles anvendelse.
4. Dagtilbud til børn: Ny daginstitution i Knebel med i alt ca. 10 mio. kr.
5. Dagtilbud til børn: Udvidelse af daginstitutionen Romlehøj i Kolind med i alt ca. 10 mio. kr.
6. Natur og teknik: Der afsættes over 20 mio. kr. de kommende år til nye cykelstier og trafiksikkerhed
rundt i kommunen.
7. Natur og teknik: Der afsættes 10 mio. kr. over de kommende år i nye stationsanlæg beliggende i
Syddjurs til Aarhus Letbane. Der arbejdes videre med både konditionerne for etablering af trinbræt i
Thorsager og etableringen af niveaufri skæring af letbanen på Løgtenvej ved Hornslet. Letbanen
forventes at være i drift i Syddjurs Kommune i 2017.
8. Natur og teknik: der investeres knap 50 mio. kr. i energioptimering i de kommende år, herunder optimering af kommunale bygninger og vejbelysning.
9. Kultur: ”Den ny Maltfabrik” skal være et dynamisk center for kreativt erhverv og kultur i Maltfabrikken
i Ebeltoft. Kommunens andel af anlægsfinansieringen udgør i budgettet i alt ca. 25 mio. kr.
10. Kultur: Der afsættes en idrætspulje på knap 9 mio. kr. de kommende år til kommunal medfinansiering af nye idrætsanlæg, herunder nye kunstgræsbaner.
11. I de kommende år arbejdes der videre med projektering og etablering af vestlig omfartsvej ved Nimtofte.
Budgetlægningen for 2016 og overslagsårene 2017-2019 påvirkes af, at der mellem regering og KL er blevet
aftalt et nyt ”omprioriteringsbidrag” svarende til 1 pct. af serviceudgifterne. Omprioriteringsbidraget forventes
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at lægge et betydeligt pres på fortsat effektivisering af den kommunale opgavevaretagelse i de kommende
år.
Som afsæt for de politiske prioriteringer forbundet med budget 2017 og fremover, skal der laves en række
nye budgetanalyser. De skal beskrive muligheder for omstilling af og ændring i såvel serviceproduktion som
kvalitet. Målet er at reducere driftsomkostningerne med 20 mio. kr. årligt fra og med 2017. Analyserne skal
dække kommunens samlede virksomhed, og skal også belyse mulighederne for at optimere driftsøkonomien
via investeringer i respektive områder, herunder øge indtægtsgrundlag og/eller reducere omkostningsniveauet. Analyserne skal indgå som beslutningsgrundlag for en mulig tilpasning af alle områder indenfor den
kommunale drift. Formålet er, at medvirke til at skabe det nødvendige råderum til de kommende års budgetlægninger, så Syddjurs Kommune kan opretholde et godt kvalitetsniveau i den daglige drift og skabe et råderum til nye investeringer.
Kommunens økonomiske politik udgør den overordnede politiske rettesnor for en ansvarlig og langsigtet
økonomistyring i kommunen. Den indeholder målsætninger vedrørende driftsoverskud, anlægsniveau, låneoptag og niveau for kassebeholdning. Med baggrund i ændrede vilkår for den kommunale virksomhed,
blandt andet som følge af skærpede behov for økonomisk risikoafdækning på overførselsområdet, er der
enighed om behovet for at revurdere den økonomiske politik i kommunen. I naturlig forlængelse heraf skal
kommunens administrative økonomiske styringsprincipper også revurderes. Inden udgangen af 2. kvartal
2016 skal revisionen af den økonomiske politik og de økonomiske styringsprincipper være politisk godkendt.
På den måde kan de udgøre et velfungerende afsæt for budgetarbejdet frem mod budget 2017.
Ændringsforslagene vedrørende drift og anlæg i dette budgetforlig 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.

2. Emnespecifikke temaer i budgettet, som forligsparterne stiller sig bag
Analyse til afdækning af omstilling, tilpasning og kvalitetsudvikling
Inden juli 2016 skal der udarbejdes analyser, der peger på muligheder for udvikling af kommunens opgaver
og skabelse af et økonomisk råderum på 20 mio. kr. fra og med 2017. Analyserne skal i et flerårigt perspektiv pege på initiativer til udvikling af kommunens opgaver, der også medvirker til at skabe et økonomisk råderum. Analyserne skal have fokus på muligheden for at optimere driften gennem internt innovationsarbejde i
samarbejde med andre offentlige og private aktører. Afrapportering skal ske senest juni 2016 til det samlede
byråd, således at afrapportering kan indgå i budgetdrøftelserne for 2017.
Politisk styregruppe for analyserne er økonomiudvalget, der også vil få en særlig rolle omkring fremdriften i
analyserne. Byrådet involveres løbende i arbejdet i forbindelse med blandt andet temadrøftelser, ligesom
byrådet skal behandle eventuelle forslag med budgetmæssige konsekvenser politisk.
Direktionen vil være administrativ styregruppe for analyserne, og skal blandt andet sikre en tværgående
forankring af analyserne og innovationsindsatsen gennem blandt andet koncernledelsen. Der kan tilknyttes
ekstern konsulentbistand til analyserne, processerne eller dele heraf, efter nærmere godkendelse i økonomiudvalget.
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Skoler, specialundervisning og dagtilbud
Der sker en meget markant demografisk udvikling i Syddjurs Kommune, hvor antallet af ældre stiger, mens
børnetallet falder. Udviklingen betyder, at elevtallet på skolerne ændrer sig betydeligt over de kommende år.
Forligskredsen har med forslaget etableret et godt grundlag for at kunne opretholde den nuværende nærhed
og kvalitet på dagtilbuds- og skoleområdet samt styrke indsatsen vedrørende inklusion.
Familieområdet – det specialiserede børneområde
Den positive omstilling på familieområdet styrkes med øget vægt på tidlig og koordineret indsats i et stadigt
tættere samarbejde med skole- og dagtilbudsområdet samt social- og beskæftigelsesområdet. Afgørende
bliver en koordineret sagsbehandling på et højt fagligt niveau, der involverer borgeren.
Beskæftigelsesområdet
I august 2014 blev der igangsat et investeringsprojekt på beskæftigelsesområdet, der skulle medvirke til at
knække kurven på overførselsindkomsterne. I forlængelse heraf udbredes investeringerne til flere sammenhængende områder, 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. Derfor er det hensigten, at gennemføre en tættere opfølgning i forhold til
de ledige og virksomhederne. Byrådet vil følge udviklingen tæt, og løbende vurdere om indsatsen kan udvikles og indsatsen forbedres yderligere.
Plejeboliger til ældre, sektorplanlægning 2018 – 202X
Forligskredsen er enig om, at der skal træffes en række beslutninger vedrørende det fremtidige behov for
udbygning af plejeboliger til ældre. Efter en debat skal beslutning vedrørende eventuel udbygning træffes
senest i 2018.
På baggrund af sektorplanlægning på området og de politiske beslutninger ved budgetlægningen 2016 og
budgetoverslagsårene, er der udpeget følgende udviklingsområder vedrørende plejeboligområdet:


Området ved Ringparken i Ryomgård, hvor der er disponibelt areal på ca. 6500 m2.



Området ved Lyngparken i Knebel, hvor Syddjurs Kommune ejer et stort areal.

Forligskredsen ønsker en debat om den fremtidige dækning på plejeboligområdet. På baggrund af befolkningsfremskrivningen kombineret med en gennemgang af ventelisterne, ønsker forligskredsen en bred debat
om den fremtidige plejeboligstruktur. Beslutninger på plejeboligområdet er meget vidtgående - og det er vigtigt, at beslutninger af denne art er forankret i hele byrådet.
Ældrepuljen
Forligskredsen er enig om at de aktiviteter som foreslås reduceret som følge af en reduceret ældrepulje forventes videreført, såfremt der i forbindelse med Finansloven for 2016 tilføres midler hertil.
Kafé Kolind
Kafé Kolind er et socialt mødested i Kolind. Udvalget for sundhed, ældre og social skal inden udgangen af 1.
halvår af 2016 afslutte et økonomisk og fagligt funderet analysearbejde omkring kommunens fremtidige tilbudsvifte på området. Resultaterne af analysen skal kunne indgå i budgetlægningen for 2017.
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Sektorplanlægning dagtilbud
I forbindelse med sektorplanlægning for dagtilbud søges at placere dagtilbud i nærheden af skoler, dels for
at kunne benytte fælles faciliteter som gymnastiksal og legepladser, dels for at skabe naturlig overgang til
indskoling og skole.
I Ryomgård planlægges, at der på sigt skal ske sammenlægning af Ringvejens børnehave og Poppelvejens
Børnehave. Der er ikke besluttet hvordan og hvornår. Der lægges op til at en sammenlægning kan ske gennem nybygning af en samlet institution på et areal ved Marienhoff Skolen, og at arealet ved Ringvejen på
sigt stilles til rådighed for en udbygning på ældreområdet.
Der arbejdes intenst videre med at etablere en ny daginstitution i Mørke, hvor Syddjurs Kommune forventer
at købe Firkløverskolen.
Ændret økonomisk ressourcetildelingsmodel på skoleområdet
På skoleområdet skal der skabes en enkel økonomisk tildelingsmodel til skolerne, der kompenserer skolens
opgavevaretagelse i bred forstand. Tildelingsmodellen baseres således fremadrettet på et beløb pr. elev.
Ved udarbejdelsen af modellen vil der blive taget hensyn til, at der vil være områder hvor skolerne og deres
vilkår er forskellige. Der vil derfor være en indkøringsperiode, til blandet andet at tilpasse eksisterende struktur på inklusionsområdet på de enkelte skoler. Ressourcetildelingsmodellen skal gælde fra skoleåret
2016/17 og udarbejdes med afsæt i følgende principper:


Bevarelse af 10 folkeskole lokationer.



En enkel elevbaseret tildelingsmodel. Pengene-følger-barnet princip, det vil sige at skolerne har midlerne til såvel normalundervisning som specialundervisning tildelt i et beløb. Dermed har den enkelte
skole selv ressourcer til at løse inklusionsopgaverne, og skal også betale (indtil et max. beløb), når
skolen beslutter at sende en elev i specialskole. Undtaget herfra er skoler til multihandicappede.



På alle folkeskolens 10 lokationer skal borgerne kunne forvente at eleverne på de klassetrin, der tilbydes lokalt kan modtage undervisning, der kvalificerer eleverne i forhold til lovgivningens hensigter
på skoleområdet og de gældende politiske målsætninger i Syddjurs Kommune.

Reduktion i specialundervisning og øget inklusion
En forøget inklusion af børn med særlige behov i normalområdet, og en gradvis overførsel af midlerne til
skolernes budgetter, skal medføre en reduktion i den gennemsnitlige udgift pr. elev, der har behov for særlig
indsats.
Der afholdes i løbet af 2016 en lærings-, trivsels- og inklusionskonference.
Yderligere tilpasning af budgettet på skoleområdet
Budgettet tilpasses over tid med afsæt i følgende forudsætninger:


Kvaliteten i undervisningen skal fastholdes.



Organiseringen i skolevæsenet tilpasses og der udarbejdes planlægning, der beskriver undervisningstilbuddet på hver enkelt af folkeskolernes 10 lokationer frem mod 2018. Planlægningen præsenteres for byrådet senest i april 2016.



Ved fremlæggelsen skal der præsenteres modeller for den fremtidige organisering af folkeskolerne,
der tager højde for fastholdelse af kvalitet i undervisningen på de skoler, der vil opleve den største
nedgang i elevtal.
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Foreløbige elementer til opnåelse af det planlagte budgetresultat er:
o

o

Demografi vedr. specialskoler (fald i elevtal). Da det samlede elevtal falder kraftigt forventes
andelen af specialskoleelever ligeledes at falde. I 2018/19 kan tilgangen således være lavere til specialskoler mv. svarende til en mindre udgift på ca.1,5 mio. kr. årligt.
Overbygningsklasser. Omplacering af overbygningsklasserne i 2018 kan reducere udgifterne med ca. 1,5 mio. kr. årligt.

o

Befordring. Der kan forventes et fald i kørsel af elever til almindelige skoler og specialskoler
og dermed vil udgifterne kunne reduceres på ca. 2 mio. kr. årligt.

Klubtilbud
Klubberne er i dag et tilbud ungdomsskolen driver på alle sine lokationer. Tilslutningen til klubtilbuddet er
imidlertid vigende. Ledelsen på skoleområdet skal i et samarbejde mellem ungdomsskolen og skolerne, udarbejde et forslag til hvordan der på de lokationer, hvor der er en efterspørgsel, kan oprettes et klublignende
tilbud til 4.-6. klasse trin, sådan at et tilbud til børn på 4.-6. klassetrin kan opretholdes. Forslaget skal pege
på muligheder for at indarbejde en reduktion i de nuværende udgifter til klubtilbud fra 2017 på 1,5 mio. kr.,
stigende til 4 mio. kr. i de efterfølgende budgetoverslagsår.
Natur, teknik og miljø
En række rammebesparelser skal udmøntes af Udvalget for Natur, Teknik og Miljø ultimo 2015. Besparelserne skaludmøntes fra 2016 og overslagsår vedrørende vejvedligeholdelse og de grønne områder. Ligeledes skal indlagte rammebesparelser vedrørende den kollektive trafik også udmøntes af NTM-udvalget med
udgangen af 2015 for at kunne udmøntes fra 2016 og frem.
Udvalget opfordres til at overveje udfordringer vedrørende klimasikring af anlæg, samt mulighederne for via
ledelsesindsats at kunne reducere i omkostningerne til serviceproduktion.
Forligskredsen vil fortsat arbejde for at Staten (Vejdirektoratet) anlægger manglende cykelsti langs Færgevej
(rute 21) fra sti/tunnel til Tolløkke-udstykning og ind til Falckvej.
Plan, udvikling og kultur
En nedlukning af bogbussen bekymrer forligskredsen; men det anerkendes at fortsatte rammebesparelser
på biblioteket heller ikke er en holdbar løsning. Derfor skal Udvalget for Plan, Udvikling og Kultur fremkomme
med et forslag til fortsat betjening af landdistrikter enten ved fortsat drift af bogbus eller ved alternativer hertil
inden udgangen af 1. kvartal 2016 for at kunne indfri de budgetmæssige forudsætninger i 2016 og overslagsår.

3. Politiske ændringer til budgetforslaget
Drift
Nr. 3. Der er enighed om at indregne halvdelen af omprioriteringsbidraget årligt fra 2017, dvs. 8,5 mio. kr.
stigende til 25,5 mio. kr., i forventning om at staten tilgodeser Syddjurs Kommune med halvdelen af egenbidraget.
Nr. 4. Målene for omlægning af tilbuddet fastholdes. Ledelsen på skoleområdet skal i et samarbejde mellem
ungdomsskolen og skolerne, udarbejde et forslag til hvordan der på de lokationer, hvor der er en efterspørg-
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sel, kan oprettes et klublignende tilbud til 4.-6. klasse trin, sådan at et tilbud til børn på 4.-6. klassetrin kan
opretholdes.
Nr. 5. De påkrævede økonomiske rationaler på ældreområdet skal ses i sammenhæng med en skærpet
effektiviseringsindsats og strukturer på området.
Nr. 7. Rationalet forudsættes opnået uden brug af ekstern bistand. Den bygningsmæssige optimering skal
ske ved intern opgaveløsning.
Nr. 8. Det opsatte rationale reduceres således at besparelsen ikke omfatter renholdelse, fejning, blomsterkummer og byvåben. Fagudvalget har ansvaret for at udmønte rationalet ultimo 2015 for at kunne udmønte
den resterende rammebesparelse allerede fra 2016.
Nr. 9. Fagudvalget har ansvaret for at udmønte det reducerede rationale vedr. kollektiv trafik ultimo 2015.
Nr. 10. En nedlukning af bogbussen bekymrer forligskredsen; men det anerkendes at fortsatte rammebesparelser på biblioteket heller ikke er en holdbar løsning. Derfor skal PUK-udvalget fremkomme med et forslag til
fortsat betjening af landdistrikter enten ved fortsat drift af bogbus eller ved alternativer hertil inden udgangen
af 1. kvartal 2016 for at kunne indfri de budgetmæssige forudsætninger i 2016 og overslagsår.
Nr. 13. Der indarbejdes en administrativ besparelse ind i overslagsårene 2017-2019.
Nr. 14. Erhvervsudviklingspuljen administreres af økonomiudvalget, som snarest udarbejder kommissorium
for puljens anvendelse.
Nr. 17. Forligskredsen ønsker investeringer i velfærdsteknologi også i overslagsårene 2017-2019, for fortsat
at kunne opnå driftsmæssige rationaler.
Nr. 18. Puljen udmøntes i udvalget for Familie og Institutioner.
Nr. 21. Puljen udmøntes i udvalget for Familie og Institutioner.
Nr. 22. Forligskredsen ønsker en mere skånsom tilpasning af budgetterne på skoleområdet i de kommende
år, som muliggør en styrkelse af kvaliteten på skoleområdet.
Nr. 25. Udvidelse af transporttilskud for skolebørn til naturcenteret.
Nr. 28. Forligskredsen ønsker lavere deltagerbetaling for pensionister på kommunens aktivitetscentre.
Nr. 29. Forligskredsen sikrer langsommere indfasning af besparelsen på BPA-området.
Nr. 30. Forligskredsen ønsker en højere normering på sygeplejeområdet.
Nr. 43. Forligskredsen ønsker fortsat naturpleje på nuværende serviceniveau.
Nr. 44. Forligskredsen ønsker, at sygedagpengeindsatsen og nedbringelse af sygefraværet blandt kommunens ansatte skal styrkes igennem bedre ledelse indenfor de nuværende budgetter.
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Anlæg
Nr. 36. Etableringen af stien skal sammentænkes med udviklingsplanen for Ebeltoft by og havn.
Nr. 37. Cykelsti mellem Ryomgård og Kolind prioriteres i næste statslige ansøgningsrunde og skal samtænkes med sikring/hævning af Korup Skovvej.
Nr. 38. Forligskredsen ønsker fortsat investeringer i trafiksikkerhed i de kommende år.
Nr. 39. Færdiggørelse af dobbeltrettet cykelsti i Vrinners fra Møllebakken til Rolsøgårdsvej i vestlig side af
vejen.
Nr. 40. IF Midtdjurs fodboldafdeling meddeles medfinansieringsbidrag på 1 mio. kr. til anlæg af kunstgræsbane, som finansieres af idrætspuljen.

4. Afsluttende bemærkninger
Vedrørende Kolindsund, er det en forudsætning for iværksættelsen, at Norddjurs Kommune til samarbejdet
om opgaven bevilger et tilsvarende beløb på 250.000 kr. i 2016.
Partierne og grupperne er enige om at støtte ændringsforslaget fremsat af forligskredsen til økonomiudvalget
indeholdende de ændringer på drift og anlæg, i forhold til 1. behandlingsforslaget, som fremgår af det vedlagte bilag af 24. september 2015: ”Ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering”.
Herudover er der enighed forligsparterne imellem om, at der ikke i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2016, fremsættes andre ændringsforslag end de, der fremgår af forliget.

Som forhandlingsleder:

Claus Wistoft, borgmester

På vegne af partier og grupper:

Socialdemokratiet Ole Bollesen

Enhedslisten Jesper Yde Knudsen
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Socialistisk Folkeparti Kirstine Bille

Liberal Alliance Per Zeidler

Venstre Torben Therkelsen

Konservative Jørgen Brøgger

Borgerlisten Jørgen Brøgger

Det Radikale Venstre Jan Kjær Madsen
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