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Bredt budgetforlig i Syddjurs Kommune

obn@syddjurs.dk

Der er torsdag den 24. september indgået et bredt budgetforlig for 2016 og overslagsår. Forliget sætter en række nye pejlemærker for driften af kommunen og
rummer desuden et stort anlægsbudget på næsten 133 mio. kr.
I budgetforliget deltager følgende partier og lister: Venstre, SF, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Konservative, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre og Borgerlisten.
Dansk Folkeparti og løsgænger Anette Quist Busk deltager ikke i forliget.
I forliget lægges der vægt på, at der fortsat kan leveres serviceydelser af høj kvalitet,
samtidig med at kommunens drift justeres og tilpasses. Det stigende antal ældre og det
faldende antal børn vil i de kommende år betyde justeringer af drift og ressourcer.
Borgmester Claus Wistoft udtaler:
-

Jeg er glad for, at vi igen i år har nået et bredt forlig. Jeg vil i den forbindelse gerne
takke alle byrådsmedlemmer, borgere og administrationen for engagement og forhandlingslyst i processen. Når jeg ser på vores resultat, som er blevet til under svære økonomiske udfordringer, er jeg glad for, at vi har fastholdt det lange perspektiv i
budgetlægningen, og ikke faldet for fristelsen for kortsigtede løsninger.

Budgetforliget vil på skoleområdet betyde, at der skal inkluderes flere børn på normalområdet og at der arbejdes efter målene i folkeskolereformen.
Borgmester Claus Wistoft udtaler i den forbindelse:
-

I Syddjurs Kommune har vi brugt markant flere midler på specialområdet end andre
kommuner, derfor vil der ske ændringer på området. Skolerne vil få midler til i videre
omfang at håndtere børn på specialområdet lokalt. Det er vigtigt for mig og forligs-
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parterne at understrege, at det skal foregå ordentligt og i tæt samarbejde med fagpersoner.
Fra 2016 til 2019 vil Syddjurs Kommune foretage en række vigtige strategiske anlægsinvesteringer. Det gælder blandt andre udbygning af plejeboliger i Rønde og Kolind, renovering af Marienhoffskolen, ny daginstitution i Knebel, bibliotek og museum ved Maltfabrikken, stationsanlæg til Letbanen og en række cykelstier og trafikforbedringer.
I forliget lægges der desuden vægt på at kommunens administration skal arbejde efter
følgende pejlemærker:
•

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 2018-2019.

•

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.
•

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 yderligere oplysninger kontakt:
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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

40 22 53 46

Gruppeformand I – Per Zeidler

51 92 37 13

Gruppeformand L – Jørgen Brøgger

40 35 22 11

Side 2 af 3

Gruppeformand V – Torben Therkelsen

29 12 72 67

Gruppeformand Ø - Jesper Yde Knudsen

23 83 98 91
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