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Notat
Overordnet nøgletalsanalyse baseret på ECO-nøgletal fra KORA.
Der er udarbejdet en overordnet nøgletalsanalyse på baggrund af regnskabstallene for 2016 og budgettallene
for 2017. Analysen er lavet ud fra samme koncept som tilsvarende analyser udarbejdet siden 2012.
Ved brug af nøgletal skal man være opmærksom på de konteringsmæssige forskelle, der kan være mellem
kommunerne, og de forskelle der kan være i regnskaberne i forhold til de oprindelige budgetter. På den baggrund kan det ikke anbefales kun at bruge nøgletalssammenligninger ud fra budgettal.
I regnskabstallene ser man det, der rent faktisk endte med at blive afholdt på de forskellige konti. Dem der har
bogført har konkret taget stilling til konteringen ud fra konteringsreglerne, og ikke udmøntede puljer og overførsler mellem årene er enten udkonterede eller overførte, således at kun det faktiske forbrug står tilbage. I
analysen er der på baggrund heraf medtaget tal for regnskab 2016, der er de senest tilgængelige regnskabstal.
ECO-nøgletal forsøger at tage hensyn til kommunernes vilkår. Det sker ved, at man sammenligner kommunens data med en gruppe af kommuner som vurderes at være sammenlignelige. Sammenligningsgrupperne
opdeles i forhold til 3 niveauer af udgiftsbehov og 3 niveauer af ressourcepres, således at der i alt er 9 kommunegrupper.
For ressourcepresset sammenholder KORA kommunens samlede udgiftsbehov i udligningssystemet, med
kommunens indtægtsmuligheder fra udskrivningsgrundlag, grundværdier, tilskud og selskabsskatter m.v.
Ved indplaceringen i de tre grupper efter ressourcepres er anvendt følgende grænser (indekstal hvor hele
landet = 100):





33 kommuner har lavt ressourcepres: Under indeks 100
28 kommuner har moderat ressourcepres: Indeks 100 – indeks 103,5
32 kommuner har højt ressourcepres: Over indeks 103,5
5 små ø-kommuner er placeret i deres egen gruppe

Ud fra analysen er ressourcepresset i Syddjurs Kommune højt.
For udgiftspresset analyseres udgiften fra område til område i forhold til en række faktorer for at finde frem til,
hvilke der har betydning for kommunernes udgifter. Alt efter behovet på området placeres kommunen i den
relevante gruppe af sammenlignelige kommuner.
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På de fleste kommunale velfærdsområder på nær børnepasning skønnes udgiftspresset ud fra KORA’s analyse at være lavt. Natur og miljø området er det eneste område, hvor udgiftspresset skønnes at være højt. Udgiftspresset er middel for administration, redningsberedskab, børnepasning, sygehusudgifter og vejvæsen.

Udgiftsområde

Udgiftspres Antal
Heden- Favrskov Rebild i Lemvig
sammensted i
i gruppe gruppe i gruppe
ligningsgruppe
kommuner
Administration
Middel
18
x
x
Redningberedskab
Middel
11
x
x
Sårbare børn og unge
Lavt
8
x
x
x
x
Folkeskolen
Lavt
11
x
x
x
Børnepasning
Middel
13
x
Sundhed og tandpleje
Lavt
7
x
x
x
Sygehuse
Middel
18
x
Ældre
Lavt
9
x
x
Voksen/handicap
Lavt
8
x
x
x
Boligsikring
Lavt
9
x
x
x
x
Udlændinge
Lavt
18
x
x
Kontanthjælp
Lavt
7
x
x
x
x
Personlige tillæg
Lavt
5
x
x
x
Sygedagpenge
Lavt
11
x
x
Førtidspensioner
Lavt
5
x
x
x
Revalidering og løntilskud
Lavt
9
x
x
Vejvæsen
Middel
11
x
Natur og miljø
Højt
7
x
Fritid, kultur og bibliotek
Lavt
12
x
x
x
x
Man skal i analysen være opmærksom på, at der over årene kan være en udskiftning af de kommuner der
sammenlignes med, hvilket kan give forskelle i resultaterne over tid. Der er netop for budget 2017 beregnet
nye sammenligningsgrupper for alle 19 udgiftsområder i ECO-nøgletal.
Ser man på sammenligningskommunerne så skiller især 4 kommuner sig ud som værende gengangere fra
område til område. Hedensted, Favrskov, Rebild og Lemvig optræder i 10 eller derover af sammenligningsgrupperne. De efterfølgende kommuner der optræder 8 gange er Viborg, Ringkøbing-Skjern, Varde og
Svendborg.
Syddjurs Kommune har været meget kritisk i forhold til, om kriterierne for udgiftsbehov i tilskuds- og udligningssystemet giver et retvisende billede, af de uligheder der skal tages højde for. På samme måde kan det
ikke afvises, at der i KORA’s 19 analyser af udgiftsbehovet kan være forhold, hvor de brugte kriterier ikke
dækkende belyser situationen i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunes udgiftsbehov skønnes generelt lavt
bortset fra de områder hvor areal, afstande og særlige demografiske forhold spiller ind.
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Overordnet beregning
Det er i Tabel 1 beregnet, hvor meget der er at spare (plusbeløb), såfremt udgifterne for Syddjurs Kommune
svarede til gennemsnittet i de sammenlignelige kommuner. Såfremt man i Syddjurs Kommune bruger mindre
fremkommer et minusbeløb, som i princippet er det man sparer i Syddjurs Kommune i forhold til, hvis man
brugte det samme som i sammenligningskommunerne.
Beregningen er lavet i årets priser ud fra tabel 1.300 og 1.301 i ECO-nøgletal suppleret med tal for tjenestemandspension og puljer fra tabel 9.400 og 9.401 samt redningsberedskab fra tabellerne 9.300 og 9.301. Det
brugte indbyggertal i 2017 er nu det faktiske pr. 1. januar 2017, hvilket kan give en mindre afvigelse i forhold til
den tidligere beregning i foråret..
Det er ikke alle nettodriftsudgifter der indgår i analysen, da ECO-nøgletal ikke dækker alle områder, og da
mindre områder i ECO-nøgletal er udeladt, men af driftsbudgettet på 2,4 mia. kr. i 2017 skønnes kun 60 – 80
mio. kr. ikke at være indeholdt i de medtagne områder.
Man skal være opmærksom på, at der er ændret i sammenligningskommunerne i dette års ECO nøgletal. Et
område hvor det gør sig markant gældende er for børn og unge med særlige behov, hvor der var opnået et
sammenfald med de gennemsnitlige udgifter i sammenligningskommuner med middel udgiftspres, men hvor
der nu i gruppen af kommuner med lavt udgiftspres bruges cirka 10 mio. kr. mere end gennemsnittet i sammenligningskommunerne. Også ældreområdet har flyttet kommunegruppe fra middel til lavt udgiftspres, hvilket
markant reducerer det beløb, der bruges mindre i Syddjurs Kommune.
Man skal også være opmærksom på, at der indenfor kommunegrupperne vil være forskelle i det beregnede
udgiftsbehov. Tager man igen børn og unge med særlige behov, så er Syddjurs Kommune den af de 8 kommuner i gruppen der har det højeste udgiftsbehov. Der anføres en forskel til gennemsnittet på 8,6 procent,
hvilket svarer til cirka 8 mio. kr., som Syddjurs Kommunes udgifter i princippet kunne ligge over, og stadig
være på niveau med sammenligningsgruppen i henhold til KORA’s analyse af udgiftsbehov. Disse forskelle
internt i sammenligningsgrupperne tager den brugte overordnede beregning ikke højde for.
Beregningen viser, at Syddjurs Kommunes drift ud fra den brugte beregningsmetode skulle have været 99,7
mio. kr. lavere i regnskab 2016, hvis den skulle have været den samme som i sammenlignelige kommuner.
Det beløb er faldet til 87,2 mio. kr. i budget 2017.
Sammenfaldende for regnskab 2016 og budget 2017 er, at merudgiften opstår på områder, hvor det traditionelt har været vanskeligt at styre udviklingen, fordi udgifterne er lovbundne overførselsudgifter. Her bruges der
i Syddjurs Kommune cirka 89,9 mio. kr. mere i budget 2017 end gennemsnittet i sammenlignelige kommuner.
På de udgifter der bedre kan styres ligger Syddjurs Kommune mere på niveau med andre kommuner. I regnskab 2016 er udgiften 13,6 mio. kr. højere. I budget 2017 er forskellen på 2,6 mio. kr. i mindre udgift.
Som det fremgår af tabellen så er det især ældreområdet der er markant billigere i Syddjurs Kommune. Også
de budgetterede udgifter til børnepasning er markant lave. Derudover bidrager det tekniske område og tjenestemandspensioner til lavere udgifter, mens skoler bidrager til højere udgifter. Andre kommuner har i 2017
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budgetlagt med en del serviceudgifter i uspecificerede lønpuljer og generelle puljer, som også bør tælles med i
regnestykket, da de potentielt kan fordeles til udgifter i regnskabet for 2017.
Der kan være konteringsmæssige forklaringer på nogle af forskellene, f.eks. mellem tilbud til ældre og genoptræningsområdet. Kontering mellem drift og anlæg kan også betyde noget. For alle analyser bør der tages
forbehold, der gør, at man skal være varsom med at lave alt for skarpe konklusioner.
Tabel 1. Forskelle mellem Syddjurs Kommune og sammenlignelige kommuner.

Område, hele kr.
Administration

Forskel 2016 Regnskab
Forskel 2017
Budget 2017,
kr. pr. ind2016,
kr. pr. ind1.000 kr.
bygger
1.000 kr.
bygger
313
13.105
191
8.039

Tjenestemandspension

-264

-11.059

-259

-10.883

Lønpuljer og generelle reserver

-107

-4.482

-292

-12.270

-56

-2.346

-27

-1.135

4

168

21

882

-9

-398

44

1.849

-58

-2.443

-181

-7.606

6.722

38.206

4.392

25.004

234

2.021

121

1.029

-7.466

-17.501

-4.302

-9.723

1.522

16.338

1.001

10.728

340

14.243

314

13.195

-3.339

-32.620

-2.569

-25.896

11

372

123

4.122

Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v.
Redningsberedskab
Natur- og miljøbeskyttelse
Vejvæsen
Skoler og SFO
Sundhedspleje og tandpleje
Børnepasning
Børn og unge med særlige behov
Sundhedsvæsen, genoptræning og
forebyggelse
Tilbud til ældre
Tilbud til voksne med behov

13.605

Service i alt

-2.664

Førtidspensioner
Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger
Revalidering og løntilskud

1.544

37.197

1.535

36.822

350

8.433

404

9.691

584

14.057

75

1.799

Sygedagpenge

1.096

26.391

1.732

41.547

Overførselsudgifter i alt

86.078

89.859

Samlet service og overførsler

99.683

87.195

Efter tabel 1 vises grafer over udviklingen på forskellige fagområder. Graferne er taget fra grafik-modulet i
ECO-nøgletal, og viser udviklingen omregnet til fast 2017 pris- og lønniveau.
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Den økonomiske baggrund for ansøgninger om tilskud og lån til budget 2018
Dette notat udgør kommunens oplysninger og baggrundsmateriale i forbindelse med følgende ansøgninger:




25,0 mio. kr. i tilskud efter §16 til særlig vanskeligt stillede kommuner i hele landet (alternativt lån fra
puljen til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner)
27,3 mio. kr. i lån vedr. daginstitution i Mørke og Bibliotek og Kulturinstitution ”Ny Malt” i Ebeltoft fra
pulje målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder.
4,8 mio. kr. i lån vedr. velfærdsteknologi og aflastningstilbud for udsatte børn og unge fra puljen målrettet investeringer med et effektiviseringspotentiale.

Væsentligste begrundelser for ansøgningen
Syddjurs Kommune søger om et tilskud på 25,0 mio. kr. efter §16 til særligt vanskeligt stillede kommuner.
Kommunens generelle struktur som oplandskommune og sommerhuskommune spiller dårligt sammen med
det nuværende tilskuds- og udligningssystem, hvilket giver betydelige finansieringsmæssige udfordringer
især i forhold til finansiering af kommunens overførselsudgifter. Hertil kommer demografiske udfordringer
med en stor andel ældre borgere. Aktuelt i 2018 gælder også det forhold, at der ikke modtages fuldt finansieringstilskud.
Demografiske udfordringer
Syddjurs Kommune er udsat for et markant demografisk udgiftspres. Der bliver forholdsvis flere børn og
ældre i Syddjurs Kommune, og det ser ud til, at Syddjurs Kommune bliver hårdere ramt end andre kommuner. Fra 2008 til 2017 skal Syddjurs Kommune håndtere, at der er 10 flere børn eller ældre for hver 100 i
aldersgruppen 17-64 år, hvor gennemsnittet for landets kommuner har været 4. Forskellen mellem Syddjurs
Kommune og gennemsnittet af landets kommuner er endvidere stigende. I 2017 er forskellen oppe på cirka
5 flere borgere mellem 0 og 16 år og over 65 år i forhold til 100 borgere mellem 17 og 64 år, når man ser på
sammenlignelige kommuner, og over 13 i forhold til landsgennemsnittet.

Aktuelle økonomiske udfordringer
Syddjurs Kommune kunne allerede i forbindelse med budget 2015 se, at der var en ubalance i overslagsårene 2016 til 2019. Byrådet besluttede derfor at indarbejde årlige driftsreduktioner med baggrund i budgetanalyser i årene 2016 til 2019 på henholdsvis 50 mio. kr., 100 mio. kr. og 150 mio. kr. På trods af disse reduktioner er der i det foreløbige oplæg til budget for 2018 med indregning af udmeldte skatter og tilskud en
yderligere ubalance på over 40 mio. kr. Syddjurs står derfor over for at skulle foretage yderligere driftsreduktioner i et i forvejen presset budget, såfremt ubalancen ikke kan dækkes ind af yderligere tilskud og lånedispensationer.
Netto, 1000 kr.,……………………….……………..

2018

Skatter…………………………………………………
Tilskud og udligning………………………………….
Finansiering i alt…………………………………….

-2.008.080
-558.610
-2.566.690

Prisfremskrevet basisbudget ……………………….
Budgetændringer inkl. kommunal medfinansiering.. af sygehuse samt lov- og cirkulæreprogram..
Driftsvirksomhed inkl. Analyser………………….
Renter…………………………………………………..
Resultat ordinær drift……………………………….

2.440.166
21.998

Afdrag…………………………………………………..
Afdrag, ældreboliger………………………………….
Anlæg, skattefinansieret……………………………..

33.800
6.135
101.045

Anlæg, plejeboliger…………………………………...
Forsyningsvirksomhed……………………………….
Resultat efter afdrag og anlæg……………………
Finansforskydninger…………………………………..
Byggekredit, plejeboliger……………………………..
Optagelse af lån, automatisk adgang………………
Resultat…………………………………………..……
(+ = underskud)

34.411
42
73.632
7.920
-30.282
-10.000
41.270

2.462.164
2.724
-101.802

Der er meget lidt bevægelse i forventningerne til driftsbudgettet i forhold til overslagsåret 2018 i det vedtagne
budget for 2017. De væsentligste forskelle opstår ved at der ikke er indregnet tilskud og lånedispensationer.
Hertil kommer, at Syddjurs Kommune mister et forholdsvis stort skatteprovenu ved fastfrysningen af grundskyld med baggrund i kommunens status som landets næststørste sommerhuskommune, samt at Syddjurs
Kommune i 2018 i modsætning til 2017 ikke modtager finansieringstilskud med baggrund i fordeling vedrørende beskatningsgrundlag.
Vedvarende økonomiske udfordringer
KL har lavet en teknisk beregning af servicerammen i Syddjurs Kommune som udgør 1.742,3 mio. kr. Serviceudgifterne i det ovenstående foreløbige oplæg til budget 2018 udgør kun 1.727,6 mio. kr. Dette er også
et tydeligt udtryk for kommunens meget pressede økonomi i 2018. Syddjurs Kommune ligger generelt lavt i
niveauet for serviceudgifter. Det lavere niveau er i de senere år på cirka 1600 kr. pr. indbygger, hvilket kan
omregnes til cirka 67 mio. kr. i mindre serviceudgifter i forhold til sammenligningsgruppen hos KORA. Borgere i andre sammenlignelige kommuner har således en service, der er betydeligt højere end den som
Syddjurs Kommune kan yde med baggrund i finansieringsmulighederne.
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Som det tidligere har været fremført fra Syddjurs Kommune, blandt andet i samarbejdet mellem 6 kommuner
om bidrag til udligningsdiskussionen i www.rimeligudligning.nu, så er den grundlæggende forklaring på
Syddjurs Kommunes vedvarende økonomiske udfordringer, at demografiske og sociale udgifter ikke i tilstrækkelig grad indgår i den teoretiske beregning af kommunens udgiftsbehov i det nuværende tilskuds- og
udligningssystem. Syddjurs Kommune kompenserer for det manglende bidrag til finansiering af de sociale
udgifter ved lavere serviceniveau, lavere anlægsudgifter og højere beskatning, men ser frem til en ændring
af tilskuds- og udligningssystemet, som i højere grad sidestiller borgerne i Syddjurs Kommune, i forhold til
mulighederne for service og niveauet for beskatning, med mulighederne i andre kommuner.

Særlig lav udvikling i enhedsudgifterne på kernevelfærdsområder og anlæg
Det demografiske og økonomiske pres er især håndteret ved at omlægge ældreplejen, dels med lavere serviceniveau, dels med effektivisering i form af f.eks. træning i eget hjem. Hertil kommer selvfølgelig også, at
den almene sundhedstilstand blandt de ældre forbedres over tid. Samlet set er udgiftsniveauet dog kommet
ned på et niveau, hvor det er en stor udfordring at komme længere ned. Nøgletal fra KORA viser, at der bruges cirka 3.300 kr. pr. 65+ årig mindre end i sammenlignelige kommuner, og generelt en meget lav udvikling
i enhedsudgifterne på ældreområdet.
På et andet kernevelfærdsområde som børnepasning blev enhedsudgifterne især reduceret i perioden, hvor
kommunen havde dispensation fra kassekreditreglen. Niveauet er rettet lidt op siden, men ligger stadig på et
lavt niveau, hvor sammenlignelige kommuner bruger cirka 4.300 kr. mere pr. 0-5 årig. På folkeskoleområdet
ligger kommunens udgifter over gennemsnittet i sammenlignelige kommuner, og er på niveau med gennemsnittet for alle landets kommuner.
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Syddjurs Kommunes anlægsudgifter har hidtil været meget afhængig af lånedispensationer givet efter ansøgning blandt andet til anlæg på kvalitetsfondsområderne samt investeringer i energibesparende foranstaltninger med automatisk låneadgang. Syddjurs Kommune har generelt opmærksomhed på at prioritere
kapacitetsforøgelse som kan aflede driftsbesparelser, og har løbende tilpasset strukturen for skoler, dagtilbud og ældrepleje m.v.
Det foreløbige budgetoplæg indeholder bruttoanlægsudgifter inden for anlægsrammen på 113 mio. kr. Der
budgetteres med en indtægt på 12 mio. kr. fra salg af grunde og ejendomme, således at kommunens nettoanlægsbudget udgør 101 mio. kr. Syddjurs Kommune har i 2018 endvidere uden for anlægsrammen udgifter
til plejeboligprojekter i Rønde og Kolind, der dækkes af byggekreditter. Anlægsudgiften i det endelige budget
for 2018 vil givetvis afhænge af, hvor stor lånedispensation der opnås ved ansøgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet.
Indsatser i forhold til at forbedre kommunens økonomiske situation. F.eks. strukturtilpasninger, effektiviseringstiltag mm.
Syddjurs Kommune har generel opmærksomhed på at prioritere kapacitetsforøgelse som kan aflede driftsbesparelser, og har løbende tilpasset strukturen for skoler, dagtilbud og ældrepleje m.v. Der er lukket skoler.
De to skoler i Ebeltoft er lagt sammen. Der arbejdes på at samle dagtilbud i bysamfundene ét sted i tilknytning til skolen, således at der kan være et samarbejde om administration og bygningsdrift m.v. Der er lukket
to administrationsbygninger, og sket en ombygning af de resterende to.
I forhold til effektiviseringer er der senest som nævnt reduktioner på 50 mio. kr. i hvert af årene 2017, 2018
og 2019, samt de eventuelle yderligere reduktioner, der måtte blive nødvendige i forhold til de endelige finansieringsmuligheder i 2018. Derudover har der været sparekataloger i alle tidligere år.
Supplerende bemærkninger
Syddjurs Kommunes budgetlægning har været udfordret ved den usikkerhed, der er omkring kommunens
finansiering. Kommunen har nu på tre år prøvet at få finansieringstilskud ud fra henholdsvis 1, 3 og 2 kriterier. I forbindelse med udmeldingen af statsgaranteret udskrivningsgrundlag oplever kommunen også skønnede befolkningstal, der varierer uforklarligt meget, senest med et skønnet fald, hvilket ikke virker retvisende
i forhold til den faktiske udvikling i befolkningstallet.
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Att.: Jørgen Elmeskov
Rigsstatistiker
Danmarks Statistik
Sejrøgade 11
2100 København Ø
Mail: dst@dst.dk

15-08-2017
Sagsnummer.: 16/41193
Invitation til dialogmøde med Syddjurs Kommune: Danmarks Statistiks befolkningsprognose for Syddjurs Kommune er ikke tilstrækkelig retvisende
Danmarks Statistiks befolkningsprognose er et vigtigt planlægningsredskab for kommunerne og har derudover væsentlig kommunaløkonomisk
betydning, da kommunernes finansieringsside i budgetlægningen baserer
sig på forventninger til statens befolkningsprognoser. Derfor er der også
stor lokalpolitisk opmærksomhed omkring Danmarks Statistiks befolkningsprognoser, ikke mindst fordi det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kommunerne hvert år baserer sig på disse befolkningsprognoser.
I den forbindelse er også udmøntningen af det betydelige finansieringstilskud, som i de senere år er forhandlet på plads i de årlige økonomiaftaler,
baseret på bl.a. Danmarks Statistiks befolkningsprognose. Syddjurs
Kommune har således i de seneste tre år opnået tre forskellige udfald i
andelen af finansieringstilskuddet, som følge af store fluktuationer i statens befolkningsprognoser. En forskel på årligt op til ca. 29 mio. kr. - alene
på dette tilskud. Der er således betydelige tocifrede mio.-beløb på højkant
for Syddjurs Kommune, hvis befolkningsprognosen underestimerer den
faktiske udvikling i Syddjurs Kommune.
Økonomisk Sekretariat
Lundbergsvej 2

Postadresse

8400 Ebeltoft
Lundbergsvej 2
Tlf.: 87 53 50 00
syddjurs@syddjurs.dk
www.syddjurs.dk

8400 Ebeltoft

Syddjurs Kommune er bekymret over de store fluktuationer, som kan iagttages i Danmarks Statistiks årlige opdateringer af befolkningsprognoser og
som udgør grundlaget for Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunaløkonomiske tilskudsudmeldinger ultimo juni hvert år.
I de senere år har Syddjurs oplevet en pæn årlig befolkningsvækst, mens
Danmarks Statistiks prognoser går i skiftende retning fra år til år. Syddjurs
Kommune ønsker på den baggrund at komme i dialog med Danmarks Statistik omkring prognoserne vedr. Syddjurs’ befolkningstal.
Ved den kommunale tilskuds- og udligningsberegning anvendes befolkningstallet, som opgjort af Danmarks Statistik pr. 1. januar 2018. Ved opgørelsen henregnes personer, for hvilke en kommune har den generelle
betalings-forpligtigelse til folketallet i kommunen. Ved den foreløbige opgørelse anvendes et skøn over folketallet. Økonomi- og Indenrigsministeriets skøn er baseret på folketallet 1. januar 2017 (opgjort som antal indbyggere hvor kommunen har betalingsforpligtigelsen) og den i Danmarks
Statistiks befolkningsprognose (prognose 2017) skønnede procentvise
vækst fra 2017-2018.
Generelt oplever Syddjurs Kommune at egne befolkningsprognoser udarbejdet med ekstern bistand, Boelplan, er væsentligt bedre til at forudsige
den faktiske udvikling end statens tilsvarende prognose, jf. figur 1 nedenfor. Den faktiske trend i de senere år i Syddjurs har udvist en pæn stigning
i befolkningsvækst, hvilket vores egen prognoser også har forudsagt.
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Figur 1. Udviklingen i faktisk befolkningstal i Syddjurs Kommune sammenholdt med Danmarks Statistiks og Syddjurs’ befolkningsprognose.
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Til gengæld har statens prognoser opereret med meget skiftende forventninger til befolkningsudvikling, hvilket skaber stor usikkerhed for Syddjurs
Kommune, ikke mindst i kommunaløkonomiske anliggender.
Vi vil gerne indlede en dialog med jer i denne sag - gerne i form af et dialogmøde med relevante repræsentanter fra Danmarks Statistik. Vi ser frem
til at høre fra jer i sagen på baggrund af denne henvendelse.
Med venlig hilsen
Jesper Hosbond Jensen
Kommunaldirektør
Mail: jhj@syddjurs.dk
Tlf.: 2058 5018
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