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Forord

Forord
Efter et velafviklet kommunalvalg er det en glæde at vi på det konstituerende møde den 7. december 2017
kunne enes om en fordeling af poster i fuld enighed. Det varsler godt for det kommende arbejde i byrådet de
næste fire år.
Også kommunens budget for 2018 blev vedtaget med et bredt flertal på 25 stemmer ud af 27 mulige.
Både vores budget og vores konstituering er udtryk for en politisk samarbejdsånd som jeg har tænkt mig at
videreføre de kommende år.
I 2017 rundede vi 42.000 indbyggere. Det er historisk for os som kommune, og det viser samtidigt, at vi er en
attraktiv bosætningskommune for familier i Østjylland. Det er en udvikling, vi alle kan understøtte. Det gør vi
ved at levere god service hele vejen rundt samtidig med, at vi fortæller de gode historier om os til de mulige
tilflyttere. Med et stigende antal tilflyttere har vi også valgt at byggemodne flere parcelhusudstykninger i alle
dele af kommunen.
2017 var også året hvor det midlertidige udvalg Gentænk Borgerinddragelse afleverede deres anbefalinger
til byrådet. Både politikere og borgere deltog i arbejdet og jeg finder anbefalingerne yderst relevante. Jeg
ønsker at vi i den kommende byrådsperiode bliver endnu bedre til at inddrage og samarbejde med borgerne
og vores virksomheder.
Her i politikerhåndbogen kan man se hvordan de politiske beslutninger, der træffes i byrådet sætter sig spor i
den kommunale drift. Det gælder både de økonomiske rammer og de politikker, visioner og serviceniveauer,
som er gældende for de enkelte områder.
Den årlige politikerhåndbog er skabt for at give et godt overblik for byrådet, den kommunale administration
og den politisk interesserede borger. Jeg ønsker alle god fornøjelse med opslagsværket.
Ole Bollesen
Borgmester
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Læsevejledning
Politikerhåndbogen er opdelt i politikområder under de enkelte fagudvalg. De tværgående politikområder
under økonomiudvalget bør læses af alle, idet de har betydning for alle politikområderne.
Hvert politikområde er opbygget efter den samme skabelon, som gerne skulle være med til at gøre det nemt
at læse og finde ønsket information.
Indholdet i de seks punkter som hvert politikområde omfatter, er:

Politisk arbejdsform

Her er bl.a. angivet, hvilket udvalg, der har den politikformulerende og politikkontrollerende rolle.

Byrådets visioner

Her findes de vedtagne visioner, som fremgår af politikkerne på området. Det er ikke alle politikker, som har
en vision, men måske mere et langsigtet mål.
For hvert område kan man ligeledes se, hvilket serviceniveau borgerne kan forvente, og hvor mange penge
byrådet har afsat til hvert område.

Politisk besluttede forandringer

Her er angivet alle de forandringer, som byrådet har vedtaget for et politikområde. Forandringerne kan være
besluttet i politikker, som udviklingsmål vedtaget i forbindelse med budgettet, som fokuspunkter i budgetforlig
eller som enkeltbeslutninger.

Opfølgning på de politisk besluttede forandringer
Her er opfølgningen på de politisk besluttede forandringer.

Budget - Budgetbemærkninger

For hvert politikområde fremgår de vedtagne bevillinger for 2018, som byrådet ønsker at anvende på
området. Både drifts- og anlægsbudgettet er angivet under området, hvilket skulle give et billede af den
totale økonomi for politikområdet.

Serviceniveau og kvalitetsstandarder

Her angives, hvilket serviceniveau borgere kan forvente at få for de penge, byrådet har afsat.
Politikerhåndbogen findes i elektronisk version på www.syddjurs.dk og på kommunens medarbejderportal
under ”organisation”. Her er de angivne links i håndbogen aktive, hvilket giver hurtig adgang til yderligere
information inden for de enkelte områder. Medarbejderportalen kan tilgås, hvis man er på Syddjurs
Kommunes netværk eller logger på med Nem ID eller SMS kode.

NB: Bemærk at styrelsesvedtægten blev ændret i marts 2018, sådan at Erhverv nu er placeret under
udvalget for Erhverv og beskæftigelse. Ved vedtagelse af budget 2018 lå det under Økonomiudvalget.
Budget og budgetbemærkninger for Erhverv kan derfor findes under Økonomiudvalget.
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Budgetaftalen for 2018
Budgetaftale for budget 2018 og budgetoverslagsårene 2019-2021

Budgetforlig for budget 2018 og budgetoverslagsårene 2019-2021 blev indgået med 25 byrådsmedlemmer ud
af 27. Følgende partier og lister i deltager i forliget: Venstre (V), Socialdemokratiet (A), Socialistisk Folkeparti
(F), Dansk Folkeparti (O), Liberal Alliance (I), Borgerlisten (L), Det Radikale Venstre (B) og Enhedslisten(Ø).

1. 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
dele af kommunen. Budgetforliget afspejler desuden løft til bedre kvalitet i dagtilbud, skoler, socialtilbud og
sundheds- og ældrepleje.

7

Politikerhåndbog 2018
Økonomiudvalget

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 Marienhoffskolen 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 driftsog 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
Nedenfor gennemgås de konkrete ændringer til budgetforslaget, som forligsparterne er enige om i
budgetaftalen af den 27. september 2017.

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.
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.).
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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.

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.).
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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.
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.
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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 12- U-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
(12- B-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).
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).
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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.
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).
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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.
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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
udvalget 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
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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).
I forbindelse med budgetforlig 2017 blev der afsat 350 t. kr. årligt til gratis psykologhjælp til unge under 26 år
med henblik på at understøtte uddannelse, beskæftigelse og generel mestring af eget liv. Parterne er enige
om at tilføre 100 t. kr. ekstra årligt til denne indsats fremadrettet. Tilbuddet ønskes bedre formidlet over for
offentligheden bl.a. via kommunens hjemmeside.
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Generelle bemærkninger til budget 2018
I de generelle bemærkninger beskrives forudsætninger som er gældende for det samlede budget.

Bevillingsniveau

Syddjurs Kommunes bevillingsniveau er fastlagt til 23 driftsbevillinger. Disse fremgår af bevillingsoversigten
i budgethæftet. Inden for disse driftsbevillinger kan økonomiudvalget og de stående udvalg omplacere beløb
på eget område ved egne beslutninger. Udvalgene har mulighed for at uddelegere denne kompetence
yderligere, f.eks. ved udformningen af de aftaler, der skal indgås med driftsområderne/institutionerne.
Driftsbevillingerne gives som nettobevillinger. Det betyder at økonomiudvalget og de stående udvalg
kan hæve udgifter og indtægter eller sænke udgifter og indtægter ved egne beslutninger, så længe
nettoresultatet er udgiftsneutralt.
For bevillingen med generelle puljer (10.652), kan kommunaldirektøren og dennes stedfortræder godkende
flytning af beløb fra bevillingen ud til alle øvrige bevillinger. Det samme gælder for fleksjobpuljen til
midlertidige ansættelser under bevillingen permanente ydelser (16.558). For deponeringspuljen under
finansforskydninger (10.825), er udvalget for plan, udvikling og kultur bemyndiget til at disponere over
beløbet i forbindelse med tilskud indenfor udvalgets område, herunder tilskud i forbindelse med idrætspuljen.
Økonomiudvalget er bemyndiget til at godkende flytninger mellem driftsbevillinger som netto giver nul. I
princippet er det således kun tillægsbevillingssager - og sager som forelægges som følge af det materielle
indhold af sagerne - som skal forelægges byrådet. De stående udvalg kan - såfremt det materielle indhold i
sagerne taler for det - indstille at tillægsbevillinger, som netto giver nul, ikke stopper i økonomiudvalget men
går videre til byrådet.

Anlægsbevillinger og rådighedsbeløb

Anlægsbevillinger tildeles af byrådet til de konkrete anlægsprojekter.
I budgettet afsættes rådighedsbeløb til finansiering af de investeringer, som forventes at skulle gennemføres
i budgetperioden. I modsætning til driftsbevillingerne betyder et afsat rådighedsbeløb ikke nødvendigvis
samtidig en ret til at iværksætte anlægsprojektet. For anlæg skal der også være en anlægsbevilling.
Reglerne for området er beskrevet herunder.
• Anlægsbevillinger er et-årige eller flerårige og dækker anlægsprojektets samlede udgift. Anlægs
bevillinger afgives i det prisniveau som er gældende for det år hvor anlægsbevillingen gives. Flerårige
anlægsbevillinger prisfremskrives.
• Rådighedsbeløb er et-årige og skaber finansiering til dækning af anlægsprojektets udgift det pågæl
dende år. For et anlægsprojekt svarer summen af rådighedsbeløb som hovedregel til anlægsbevillingen.
Rådighedsbeløb for flerårige projekter prisfremskrives i forbindelse med budgetlægningen. En
tilsvarende korrektion af anlægsbevillingen til løbende priser vises i investeringsoversigten.
• Der kan ikke forbruges af kommende års rådighedsbeløb. Opstår behovet, skal der søges om
tillægsbevilling til rådighedsbeløb finansieret af kassebeholdningen med henvisning til en tilsvarende
reduktion af rådighedsbeløbet i de kommende år.
• Ikke forbrugte rådighedsbeløb i et regnskabsår kan overføres til kommende år senest i forbindelse med
regnskabsafslutningen.
• Hvis forudsætningerne for det samlede anlægsprojekts udgift ændres, skal der søges tilsvarende
ændring af anlægsbevilling. Såfremt ændringen forventes i budgetåret, skal der søges om tilsvarende
positiv eller negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb med påvirkning af kassebeholdningen.
• Ved vedtagelsen af budgettet gives der automatisk anlægsbevilling til anlægsprojekter, hvor de
materielle forudsætninger for projektet er beskrevet i budgettet, og hvor det første rådighedsbeløb
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er afsat i budgetåret. Anlæg i investeringsoversigten er markeret, hvis det forudsættes, at anlægs
bevillingen er givet.
• Der kan som hovedregel ikke gives anlægsbevilling til puljer. Anlægsbevillinger bør først gives, når
puljerne udmøntes på konkrete projekter. Anlægsbevillinger kan dog gives som rammebevillinger,
hvis der er tale om beløbsmæssige mindre nært beslægtede projekter, der enkelt vis udgør under kr.
100.000, der alle afsluttes inden for det pågældende budgetår eller udgør veldefinerede projekter, f.eks.
energibesparende foranstaltninger eller bygningsrenoveringer.
• Ved budgetvedtagelsen vil det af investeringsoversigten fremgå, om der er anlægsbevillinger fra årene
før budgetåret som er relevante for rådighedsbeløb afsat i budgettet.
Udgifter på anlægsprojekter i budgetåret kan således bruges, når der er en ikke forbrugt anlægsbevilling
til det konkrete projekt, og der samtidig er et ikke forbrugt rådighedsbeløb til det konkrete projekt i det
pågældende regnskabsår.

Økonomisk Politik

Der er lavet 6 pejlemærker der i 2017 har ligget til grund for udarbejdelsen af budgettet for 2018.
• Udstikker de centrale politiske pejlemærker for Syddjurs Kommunes budgetlægning i et flerårigt
perspektiv.
• Konkretiserer byrådets centrale økonomiske mål til et politisk ansvarligt ”budget-i-balance”.
• Leverer konkrete økonomiske målsætninger, der er grundlaget for at sikre en robust kommunal
økonomistyring i årene fremover.
• Skaber politisk konsensus og vilje til at efterleve de økonomiske målsætninger.
Pejlemærker

Beskrivelse

Måltal – relativt
(flerårigt)

Måltal - aktuelt

Pejlemærke 1

Decentralisering,
kvalitet og innovation

• Hovedprincipper for decentralisering:
• 3 pct. overførselsadgang på regnskabsmæssige
overskud decentralt.
• Evt. akkumulerede overskud udover 3 pct.
opsamles i en fælleskommunal kvalitets- og
innovationspulje forbeholdt de decentrale
enheder. Udmøntes på baggrund af konkrete
projektansøgninger fra decentrale enheder til
Økonomiudvalget med efterfølgende indstilling
til byrådets godkendelse.
• 100 pct. overførselsadgang på underskud
decentralt.

Pejlemærke 2

Mål for
kassebeholdning

5 pct. af
bruttoindtægterne

150 mio. kr.

Pejlemærke 3

Mål for gældsætning

Maksimalt 15 pct. af
bruttoindtægterne

Den skattefinansierede
gæld må ikke vokse
(ca. 450 mio. kr.).

Pejlemærke 4

Mål for overskud på
den ordinære drift

Ca. 3,3 pct. af
bruttoindtægterne.

100 mio. kr. i ordinært
driftsoverskud

Pejlemærke 5

Mål for anlægsniveauets størrelse

Ca. 2,7-3,3 pct. af
bruttoindtægterne.

80-100 mio. kr.

Pejlemærke 6

Mål for skatten

Ingen skattestigninger

Ingen skattestigninger

Tabelnote: Kommunens ”bruttoindtægter” svarer til omsætningen i en privat virksomhed og udgør
3,1 mia. kr. i 2018.
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Økonomistyring

Reglerne for styring af kommunens økonomi findes i kommunens styringshåndbog. Det formelle ansvar for
kommunens økonomiske styring ligger hos det politiske niveau i en kommune, jf. Styrelsesloven.
Bevillingsmyndigheden er hos Byrådet. Foranstaltninger, der vil medføre udgifter, som ikke er bevilget i
forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes før Byrådet har meddelt den fornødne
bevilling. Foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforskrift, kan dog om fornødent
iværksættes uden Byrådets forudgående bevilling, men bevilling må da indhentes snarest muligt.
Ansvaret for økonomistyringen er forankret hos Økonomiudvalget, hvor udvalgene bestyrer de anliggender,
der er underlagt dem inden for rammerne af det vedtagne budget og eventulle andre rammesættende
bestemmelser, Byrådet har besluttet.
Det daglige budgetansvar er i Syddjurs Kommune i høj grad uddelegeret til det decentrale niveau. Alle
budgetposter kan således entydigt henføres til en leder, der har det daglige ansvar for at overholde
bevillingen og føre tilsyn med anvendelsen af den. Delegationen af ansvaret og afgrænsningen af
budgetområdet indgår i aftaler mellem direktionen, chefer og ledere og det er disse aftaler, der sætter de
konkrete økonomiske rammer for enhederne og dem, de budgetansvarlige ledere skal forholde sig til i
budgetopfølgningen.
Hver måned skal de budgetansvarlige foretage en vurdering af budgetforbruget contra målopfyldelsen. Hvis
en budgetansvarlig kan forudse afvigelser, der ikke umiddelbart kan dækkes af mer- eller mindreudgifter på
andre delområder indenfor enheden (aftalen), er vedkommende forpligtiget til snarest at rejse sag gennem
afdelingschefen og videre til direktionen. Direktionen vurderer, om problemstillingen skal rejses over for udvalget.
Der gennemføres som minimum 3 budgetopfølgninger om året, der forelægges politisk, jf. den af Byrådet
besluttede økonomiske politik.
I tilfælde af forventede budgetoverskridelser på givne områder, skal det pågældende udvalg anvise
kompenserede besparelser på andre områder indenfor udvalgets bevillinger. Der kan ikke påregnes
tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen i årets løb. Undtaget herfra er den årlige, politiske
behandling af overførsler mellem årene.
Økonomirapportering og aftalestyring er en del af økonomistyringen. Her er der fra 2016 godkendt et koncept
for koncernrapportering der omfatter rapportering på ikke-finansielle mål.

Pris- og lønfremskrivning

KL har med afsnit i budgetvejledningen for 2018 udsendt generelle forudsætninger for den kommunale
pris- og lønudvikling. Vejledningen bygger på overenskomsten for perioden 1. april 2015 til 31. marts 2018
korrigeret for de seneste skøn for reguleringsordning og privatlønsværn i forhold til lønudviklingen på det
private arbejdsmarked.
For udviklingen fra 2016 til 2017 ændrer skønnene for fødevarer og brændsel og drivmidler sig fortsat op
og ned i takt med de internationale markeder, senest har priserne været faldende, hvilket betyder en lav
fremskrivningsprocent på varekøb i forhold til niveauet i budget 2017.
KL tilpasser deres skøn for art 4.8 betalinger til regioner til forventningerne til udgifterne til medfinansiering
af sygehusudgifter. Da denne budgetpost sædvanligvis budgetteres på baggrund af konkrete forudsætninger
bruges imidlertid en fremskrivning uden sygehusudgifter, således at der er sammenhæng til den tilsvarende
art 7.8 for betalinger fra regioner.
20

Politikerhåndbog 2018
Økonomiudvalget

KL’s budgetvejledning indeholder forudsætninger for lønbudgetlægningen der svarer til rammeoverens
komsten med Forhandlingsfællesskabet i 2015. Nedenstående tabel giver et overblik over udviklingen som
den skønnes af KL.
Pct.

Generel
lønstigning

1/4 2015

0,96

1/10 2015

0,35

1/1 2016

0,50

Reguleringsordningen

Organisations- Øvrige
forhold
elementer
0,03

0,46
0,50
0,40

1,00

1/1 2017

1,20

1/10 2017

0,80

0,99

0,11

1/4 2016
1/10 2016

Lønsumsændring

0,02

0,42

-0,12

0,88
1,20

-0,60

0,20

Forudsætningerne betyder, at lønfremskrivningen er 2,0% fra 2016 til 2017 og 1,5% fra 2017 til 2018.
Lønfremskrivningen i 2017 er korrigeret i løbet af budgetprocessen for 2018, således at lønbudgettet i det
vedtagne budget er i overensstemmelse med de seneste skøn der forelå i sommeren 2017.
Udgiftsart

KL

Korr.

Kl

KL

KL

2017/18

2017/18

2018/19

2019/20

2020/21

1 Lønninger

1,5

1,3

2,6

2,6

2,6

2.2 Fødevarer

1,0

0,0

1,0

1,0

1,0

2.3 Brændsel og drivmidler

2,9

1,8

1,0

1,0

1,0

2.6 Køb af jord og bygninger

4,0

4,0

1,0

1,0

1,0

2.7 Anskaffelser

2,4

1,6

1,0

1,0

1,0

2.9 Øvrige varekøb

0,2

-0,7

1,0

1,0

1,0

4.0 Tjenesteydelser uden moms

2,4

2,1

2,4

2,4

2,4

4.5 Entreprenør og håndværkerydelser

2,4

1,6

2,4

2,4

2,4

4.6 Betalinger til staten

2,4

2,1

2,4

2,4

2,4

4.7 Betalinger til kommuner

2,4

2,1

2,4

2,4

2,4

4.8 Betalinger til regioner

2,4

2,1

2,4

2,4

2,4

4.9 Øvrige tjenesteydelser

2,4

2,1

2,4

2,4

2,4

5.1 Tjenestemandspensioner

2,5

2,3

2,5

2,5

2,5

5.2 Overførsler til personer

1,3

1,0

1,3

1,3

1,3

5.9 Øvrige tilskud og overførsler

3,2

2,8

3,2

3,2

3,2

7.1 Egne huslejeindtægter

2,4

2,1

2,4

2,4

2,4

7.2 Salg af produkter og ydelser

2,4

2,1

2,4

2,4

2,4

7.6 Betalinger fra staten

2,4

2,1

2,4

2,4

2,4

7.7 Betalinger fra kommuner

2,4

2,1

2,4

2,4

2,4

7.8 Betalinger fra regioner

2,4

2,1

2,4

2,4

2,4

7.9 Øvrige indtægter

2,4

2,1

2,4

2,4

2,4

Samlet

1,7

1,4

2,2

2,2

2,2

Den samlede pris- og lønfremskrivning er opgjort til 1,7% fra 2017 til 2018 og 2,2% fra 2018 til 2019.
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Forudsætningerne for de enkelte udgiftsarter er vist i oversigten. Den skraverede korrigerede søjle for
2017 til 2018 er KL’s skøn, hvor der efterfølgende er korrigeret for en ændret udvikling i 2017 end forudsat i
budgettet for 2017.
Befolkningsprognose
Der udarbejdes årligt en befolkningsprognose. Prognosen er opgjort på skoledistrikter, da det for de fleste
praktiske formål er den opdeling der er relevant for de kommunale serviceområder. Modellen bygger på
forudsætninger for til- og fraflytning i en del af ejendommene i kommunen.
Befolkningsprognose 2017 – 2030 viser, at det samlede befolkningstal i Syddjurs Kommune ventes at stige
fra 42.021 pr. 1. januar 2017 til 44.211 i 2030 svarende til en årlig stigning over hele perioden på cirka 0,4
procent.
Der er forskel på, hvorledes de enkelte aldersgrupper forventes at udvikle sig. Der forventes således
markant flere ældre i kommunen, mens antallet af personer i den erhvervsaktive alder er forholdsvis uændret
og antallet af børn og unge forventes at falde.
• Antallet af personer over 67 år ventes at stige med 829 personer fra 1. januar 2018 til 1. januar 2021,
svarende til en stigning på cirka 9 procent.
• Antallet af personer på 25 til 66 år forventes at stige med 34 fra 1. januar 2018 til 1. januar 2021,
svarende til en meget beskeden stigning på 0,15 procent.
• Antallet af børn og unge på 0 til 16 år forventes at falde med 138 personer fra 1. januar 2018 til 1.
januar 2021, svarende til et fald på cirka 2 procent.
Pr. 1. januar

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Antal 0-5 årige

2.384

2.344

2.260

2.228

2.233

2.240

2.298

Antal 6-16 årige

5.735

5.684

5.693

5.594

5.514

5.477

5.386

Antal 17-24 årige

3.255

3.239

3.276

3.261

3.199

3.111

3.045

Antal 25-66 årige

22.045

22.093

21.934

21.933

21.942

21.967

21.967

Antal 67-79 årige

6.323

6.571

6.806

6.985

7.126

7.308

7.490

Antal 80+ årige
Samlet antal
Betalingskommune
Samlet inkl. bet. kom.
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1.910

1.958

2.052

2.137

2.262

2.350

2.461

41.652

41.889

42.021

42.138

42.276

42.453

42.647

85

85

79

79

79

79

79

41.737

41.974

42.100

42.217

42.355

42.532

42.726
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Tværgående politikker
Politisk arbejdsform

I henhold til ”Lov om kommunernes styrelse” er Byrådet Syddjurs Kommunes øverste politiske
beslutningsforum. Det er Byrådet, der træffer de endelige beslutninger om visioner for Syddjurs Kommune,
om politikker og strategier for opfyldelse af visionerne, om forandringer, om bevilling af midler og om
fastsættelse af serviceniveau og kvalitetsstandarder. Byrådet har 27 medlemmer.
Økonomiudvalget og Byrådets stående udvalg arbejder politikformulerende og politikkontrollerende på vegne
af Byrådet. Den umiddelbare forvaltning er i Syddjurs Kommune delegeret til administrationen.
Foruden økonomiudvalget arbejder fem stående udvalg med formulering og kontrol af politikker:
• Arbejdsmarkedsudvalget, har nu ændret navn til Udvalget for erhverv og beskæftigelse
• Udvalget for familier og institutioner
• Udvalget for natur, teknik og miljø
• Udvalget for plan, udvikling og kultur
• Udvalget for sundhed, ældre- og socialområdet
Link: Styrelsesvedtægt
Byrådets rolle:
At træffe beslutning om vision og politikker for Syddjurs Kommune for helheden og for de enkelte
udvalgsområder.
Fagudvalgets rolle:
At indgå i dialog med direktion og virksomheder om fokusområder og mål og konsekvenserne heraf
Fagudvalget indgår aftale med direktøren på området.
Kompetenceplan:
I Syddjurs Kommune foreligger der planer, der klart definerer kompetencerne på en lang række områder
inden for især socialområdet. Der er dog behov for en plan, der på et overordnet niveau viser fordelingen af
kompetencer mellem det politiske og det administrative niveau.
Ifølge den kommunale styrelseslov er byrådet kommunens øverste myndighed og har således det
overordnede ansvar for hele den kommunale virksomhed. Byrådet har derved kompetence til at træffe
afgørelser i enhver sag, der vedrører kommunen.
Til at varetage den umiddelbare forvaltning har byrådet gennem styrelsesvedtægten uddelegeret
beslutningskompetencen på en række områder til de stående udvalg. Delegationen kan til enhver tid
tilbagekaldes, og kompetencefordelingen er således ikke udtryk for en endelig afgivelse af
beslutningskompetencen.
Formålet med kompetenceplanen for Syddjurs Kommune er at beskrive, hvordan byrådet har valgt at fordele
beslutningskompetencen mellem byråd, udvalg og administrationen.
Kilde: Kompetenceplan for Syddjurs Kommune
Link: Kompete nceplan for Syddjurs Kommune Syddjurs Kommunes vision
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Kommunens vision
En ny vision og udviklingsstrategi forventes vedtaget medio 2018. Byrådet besluttede processen omkring
den nye vision på deres byrådsmøde den 20. december 2017. Vision og udviklingsstrategi vil være den
styrende overligger for den efterfølgende kommuneplan og de lokale sektorplaner.
Byrådet har den 26. november 2014 vedtaget følgende overordnede vision for Syddjurs Kommune:
Syddjurs Kommune – vi gør det – sammen
Syddjurs Kommune er regionens mest attraktive bosætningsområde for familien, fordi man her kan
kombinere vandet, stranden, den enestående natur og et sundt og aktivt liv med nærheden til både den
daglige service og Storaarhus.
Samtidig skaber Syddjurs Kommune en velfærdsalliance, hvor borgeren står i centrum gennem åbenhed,
nærhed og inddragelse, og hvor det samlede erhvervsliv oplever en kundevendt tilgang med stor
erhvervsvenlighed og optimale rammevilkår.
Herudover indeholder visionen 4 indsatsområder:
Indsatsområde 1: Bosætning
Syddjurs Kommune er begunstiget af at være beliggende i Vestdanmarks stærkeste vækstcenter,
enestående kvaliteter i form af kysten, vandet og landskabet samt en infrastruktur, der både binder sammen
og giver hurtig og let adgang til det overordnede motorvejs-, landevejs-, fly-, færge- og tognet. Dette
potentiale skal udnyttes gennem en fokuseret og prioriteret indsats.
• Syddjurs Kommune vil, overalt i kommunen, med særligt fokus på områder hvor efterspørgslen er
stærk, til stadighed skabe unikke boligtilbud, der tiltrækker familier fra Storaarhus og det øvrige østjyske
vækstcenter til økonomisk gavn for hele kommunen
• Vi vil målrettet synliggøre og markedsføre disse initiativer og i kølvandet herpå synliggøre kvaliteterne i
kommunens øvrige bysamfund – store som små
• Vi vil skabe kvalitet, oplevelse og attraktivitet til gavn for besøgende og borgere som fundament for
befolkningsudviklingen og erhvervslivet
Det betyder, at vi
• vil se de særlige muligheder, der knytter sig til udviklingen i kommunens forskellige områder
og afbalancere investeringerne med efterspørgslen på markedet, hvis kerne ligger lige vest for
kommunegrænsen
• deltage i og påvirke letbanesamarbejdet til gavn for kommunen
• fremtidssikre og udbygge infrastrukturen parallelt med byudviklingen
• forskønne gennem en aktiv arkitektur og nedrivningspolitik
• udvikle det lokale vejnet og stisystemet for at forbedre adgang og sammenhæng
• udvikle ”Velkommen til Syddjurs” aktiviteter
• udnytte potentialet for boligudvikling på Ebeltoft havn
• gennem dialog og samarbejde indgå i forskønnelse af kommunens hovedgader, hvor de trænger
• synliggøre muligheder i nedlagte landbrugsbygninger
Indsatsområde 2: Erhvervsudvikling og beskæftigelse
Et dynamisk erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima er helt afgørende forudsætninger for at skabe vækst
og udvikling i Syddjurs Kommune. En aktiv erhvervspolitik skal derfor bidrage til en stærk og bæredygtig
økonomi, der kan styrke grundlaget for Syddjurs som fremtidens velfærdskommune.
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Styrken og potentialerne i en sund erhvervsudvikling ligger i at favne erhvervene bredt. Væksten foregår på
mange fronter og hos alle typer af virksomheder. I Syddjurs Kommune har vi derfor det brede perspektiv på
erhvervslivet.
Erhvervsudviklingen er afhængig af markedet, som kommunen kun i begrænset omfang kan påvirke.
Kommunens indsats handler derfor om at skabe optimale rammebetingelser og understøtte iværksætteres og
virksomheders bestræbelser på at udnytte deres muligheder både i og udenfor kommunen. Vores erhvervsindsats
er kundevendt og skal i første række fokusere på virksomheden – i anden række på lokalpolitikken.
Samtidig har Syddjurs Kommune med Campus Kalø et stærkt center for ungdomsuddannelser samt korte,
videregående uddannelser. Dette uddannelsesmiljø har sammen med de øvrige uddannelsesindsatser
afgørende betydning for beskæftigelsen I Syddjurs Kommune.
• Syddjurs Kommune ser muligheder fremfor begrænsninger og vil levere optimal service indenfor
gældende rammer
• Kommunen vil understøtte udviklingen i turismeerhvervet og følgeerhvervene i samarbejde med
virksomheder og organisationer
• Vi vil synliggøre potentialet i nærheden til Storaarhus og engagere os stærkt i tværkommunale
samarbejder, der arbejder for vækst, beskæftigelse og øget synliggørelse – herunder i særlig grad
Business Region Aarhus
• Vi vil styrke uddannelsesmiljøet i Syddjurs Kommune og sikre en tæt sammenhæng til
beskæftigelsesindsatsen
Det betyder, at vi
• til stadighed vil styrke vores rolle som en kompetent og serviceorienteret samarbejdspartner med
erhvervslivet
• vil understøtte udviklingen af Syddjurs Udviklingspark og Den Ny Maltfabrik
• vil tage afsæt i de særlige styrker, som forskellige dele af kommunen har og deltage aktivt i
projektudvikling, der fremmer vores vision
• ser muligheder i synergien mellem bosætning, turisme, kultur, oplevelse, handel og andre følgeerhverv
• udvikler og synliggør uddannelsesmiljøet omkring Campus Kalø
Indsatsområde 3: Natur, kultur og landskab
Syddjurs kommune har som få andre fået enestående natur, kulturarv og landskaber i vuggegave sammen
med nærheden til landets næststørste by og vækstdynamo. Det giver kommunen særlige muligheder for
bosætning, besøg og oplevelse. Kommunen vil gennem samarbejde øge kvalitet og kvantitet i såvel store
som små oplevelser med et langsigtet bæredygtigt og kommercielt sigte.
Samtidig har Syddjurs Kommune et stærkt og levende kulturliv. I Syddjurs vil vi derfor se og bruge kulturen
som drivkraft i byudviklingen og i kommunens strategiske udvikling helt generelt.
• Syddjurs Kommune vil styrke samspillet mellem naturen og boligudviklingen
• Syddjurs Kommune rummer en helt enestående natur, der med udgangspunkt i balancen mellem
benyttelse, beskyttelse og bevarelse skal styrke bosætningen og erhvervsudviklingen
• Kommunen vil tage initiativ til samarbejde om at udvikle tilgængelighed, information, synliggørelse,
oplevelse og service
• I Syddjurs Kommune arbejdes der målrettet og strategisk med kulturudviklingen for at udnytte synergien
i sammenhæng med projektet ”Aarhus som europæisk kulturhovedstad 2017”.
• Målet er at styrke kommunens image, forbedre mulighederne for meromsætning gennem tiltrækning af
investeringer i kultur, kulturelle synergier og kulturoplevelser til kommunens borgere og turister.
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Det betyder, at
• Vi vil sikre attraktive boligudlæg og byudviklingsmuligheder, hvor dette er muligt
• vi vil arbejde for bedre faciliteter og service i tilknytning til udvalgte besøgsmål
• vi vil arbejde for bedre information og se muligheder i de digitale medier
• kommunen vil styrke sin indsats for fundraising
• kommunen sammen med organisationer og virksomheder vil udvikle oplevelsespakker
• vi vil benytte skolereformen til styrket kendskab til og forståelse for naturen, kulturarven og landskabet –
både for vores egne elever og som et tilbud til elever i andre kommuner
• vi målrettet vil styrke og professionalisere vores indsats for synliggørelse og udnytte mulighederne for
at gøre det gennem og sammen med dem, byer, seværdigheder, oplevelser mv., der allerede har den
største synlighed, herunder f. eks. kulturhovedstad 2017
Indsatsområde 4: Det innovative Syddjurs
Samfundet forandrer sig hastigt i disse år, og velfærdsstaten – og velfærdskommunen – som vi kender
den er under pres. Et pres, som skyldes en markant ændret demografi og dermed en stadig mindre
arbejdsstyrke, der skal finansiere den offentlige sektor, et voksende behov for velfærdsydelser og
forventningen om færre hænder til at løse opgaverne.
Derfor ønsker vi et Syddjurs hvor kommunen, borgere, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og
professionelle organisationer arbejder sammen om at skabe fremtidens velfærdskommune.
Syddjurs Kommune vil yde bedre service og kvalitet i ydelserne end andre kommuner – hvor vi ligger på
samme niveau, vil vi være billigere.
• Den vigtigste forudsætning for, at det sker, er etableringen og vedligeholdelsen af meget stærke
velfærdsalliancer mellem borgere, virksomheder, organisationer og kommunen ud fra devisen – så lidt
som muligt, men så meget som nødvendigt
• Syddjurs Kommune inviterer med udgangspunkt i kommunens civilsamfundsstrategi til dialog og
samarbejde om i vigende omfang at gøre noget for nogen og i stigende omfang gøre noget sammen
med nogen.
Det betyder, at
• kommunen vil deltage i, invitere til og udvikle dialogen og dialogformerne
• vi gennem samarbejde vil gøre hinanden mere kompetente
• vi vil undersøge mulighederne i at være frikommune. Giver det os bedre muligheder for innovation, vil vi
søge om at blive det
• vi løbende vil udnytte mulighederne i udviklingen af de digitale midler til øget information, dialog,
deltagelse, synliggørelse og effektivisering
• vi er førende i at inddrage borgere, virksomheder og organisationer i fællesskaber, som tager vare på
udvikling af velfærd, kultur, idræt og demokrati.
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Politikker og strategier
På http://www.syddjurs.dk/politikkerogstrategier kan man se og hente de gældende politikker og strategier i
Syddjurs Kommune.
De enkelte politikker og strategier desuden beskrevet nærmere under de enkelte udvalg for det giver mening.
På hjemmesiden kan du aktuelt finde følgende:
• Alkoholpolitik
• Beskæftigelsespolitik
• Borgerinddragelse
• Brandingstrategi
• Børnepolitik
• Civilsamfundsstrategi
• Demenspolitik
• Erhvervspolitik
• Finansiel Strategi
• Frivillighedspolitik for ældreområdet
• Folkeoplysningspolitik
• Fritids- og Friluftspolitik frem mod 2020
• Handicappolitik
• International strategi
• Kommunikationsstrategi
• Kostpolitik
• Mad- og bevægelsespolitik
• Landdistriktspolitik 2013
• Læring og trivselspolitik
• Politik for Kultur, Fritid – lokalt engagement • Principper for byggemodning
• Restaurationsplan
• Rygepolitik
• Sektorplan for Ældreområdet
• Smart Syddjurs – strategi frem mod 2030
• Strategi for deltagelse i en række selskaber,
fonde og bestyrelser
• Sundhedspolitik
• Ungdomspolitik
• Udbuds- og indkøbspolitik
• Vision
• Værdigrundlag
• Værdighedspolitik
• Ytringsfrihed
• Ældrepolitik
• Økonomisk politik
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Politisk besluttede forandringer
Borgerinddragelse
Syddjurs Kommune har følgende vision for inddragelsen af borgerne;
”Dialogen mellem politikere og borgere og aktiv, tydelig og engageret, understøttet af klare forventninger til
hinanden”.
På baggrund af denne vision ønsker Syddjurs Kommune at sikre inddragelsen af borgerne i den fælles
udvikling af kommunen. Se under Plan, udvikling og kultur (PUK)
§17, stk. 4 udvalg
For at udvikle byrådets arbejde med borgerinddragelse har byrådet den 31. august 2016 nedsat et §17, stk.
4 udvalg med deltagelse af politikere, borgere og administration.
Udvalget skal
• Være med til at skabe grundlaget for aktive lokalpolitiske processer, hvor relevante aktører involveres
tidligt i politiske drøftelser.
• Sikre at politikere, borgere, virksomheder og andre interessenter arbejder sammen om politikudvikling
for at skabe bedre, hurtigere og mere forankrede processer, når nye politikker og strategier skal
iværksættes i Syddjurs Kommune.
• Komme med input til, hvordan borgerne i endnu højere grad kan inddrages i beslutningsprocesser og i
udviklingen af konkrete løsninger.
• Sikre en åben dialog mellem politikere og borgere, hvor relevante synspunkter bringes på bordet.
• Inddrage relevant viden for udvalgets arbejde.
• Være i dialog med parter, der kan inspirere udvalgets arbejde.
• Sætte spot på de gode eksempler – både fra den kommunale og den omkringliggende verden.
Udvalgets opgave er at undersøge og komme med anbefalinger til, hvordan Byråd og stående udvalg i
Syddjurs Kommune kan blive endnu bedre til at inddrage borgerne i en dialog om politik og strategi.
Udvalget afleverede deres anbefalinger til byrådet i 2017 og de blev behandlet den 21. juni 2017.
Link: Om udvalget og deres rapport
Kommunikationsstrategi
Kommunikationsstrategien blev opdateret og godkendt af byrådet den 29. november 2017. Der er udarbejdet
10 pejelmærker som bygger på følgende tre forudsætninger:
• Vi gør det sammen - Kommunens vision med titlen ”Vi gør det sammen” tegner billedet af en attraktiv
bosætningskommune med en velfærdsalliance hvor borgeren skal stå i centrum gennem åbenhed,
nærhed og inddragelse.
• Dialog og samskabelse - Både kommunens vision, vores civilsamfundsstrategi og den seneste rapport
fra udvalget Gentænk Borgerinddragelse understreger behovet for en åben og inddragende dialog.
• God service og fælles ansvar - Alle medarbejdere har et grundlæggende resultatansvar der indebærer
fokus på en god løsning af opgaverne. Det indebærer også at god kommunikation er en del af at levere
god service.
Link: Kommunikationsstrategi
Civilsamfundsstrategi
Med civilsamfundsstrategien ønsker Byrådet at synliggøre og understøtte civilsamfundet, som vi kender det
i dag og samtidig at skabe rammerne for, at samarbejdet med civilsamfundet kan udvikles. Formålet med
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strategien er endvidere at afprøve, om nye måder at dele ansvar på mellem civilsamfundet og kommunale
institutioner kan sikre kvaliteten i den kommunale opgaveløsning til glæde for velfærden og væksten i
Syddjurs Kommune.
Se under Plan, udvikling og kultur (PUK)
DEMO-Rådet
Med ønsket om at fremme unges deltagelse i og interesse og samtidig sikre de unge i kommunen en
stemme og indflydelse i Syddjurs Kommune, er der nedsat et DEMO-Råd.
Rådet består af 12 unge mennesker, som de næste år skal sikre de unges stemme og indflydelse i Syddjurs
Kommune. DEMO-Rådet vil få et tæt samarbejde med Byrådet og de politiske udvalg.
Ny formand blev valgt efterår 2017.
Besøg DEMO-rådet på Syddjurs Ungdomsskoles hjemmeside
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Økonomiudvalget – ØK udvalget

Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, samt af 6 af byrådets øvrige
medlemmer.
Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af udvalgets anliggender, herunder anliggender,
der vedrører kommunens kasse- og regnskabsvæsen og løn- og personaleforhold inden for ethvert af
kommunens administrationsområder, jf. styrelseslovens § 18, § 20, § 21, § 22 og § 23 samt lovens kapitel V.
Økonomiudvalget varetager byrådets opgaver efter restaurationslovgivningen.
Økonomiudvalget varetager byrådets opgaver som valgbestyrelse ved kommunale valg.
Udvalget fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager.
Udvalget varetager kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for en samordnet løsning af
kommunens planlægningsopgaver. Udvalget har desuden ansvaret for udarbejdelse af kommuneplanen og
andre overordnede udviklingsopgaver som f.eks. planstrategi og Agenda 21-strategi.
Udvalget fastlægger herunder de fælles planforudsætninger og bistår de stående udvalg med tilvejebringelse
af det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægnings- og erhvervsopgaver. Udvalget fastsætter
generelle forskrifter for planernes tilvejebringelse. Udvalget drager omsorg for udarbejdelse af økonomiske
konsekvensvurderinger af de udarbejdede planforslag og foretager indstilling til byrådet om planforslagene.
Udvalgets erklæring indhentes om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, inden sagen
forelægges byrådet til beslutning.
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af
• køb, salg og pantsætning af fast ejendom
• optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtigelser
• leje- og leasingaftaler, som kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave, jf. § 41 i styrelsesloven
• beredskab
• borgerinddragelse på udvalgets område
Udvalget varetager bygge- og anlægsopgaver inden for udvalgets område, herunder programoplæg,
byggeprogram, dispositionsforslag og projektforslag, forprojekt og hovedprojekt samt udførelse af bygge- og
anlægsarbejder i overensstemmelse med kommunens vedtagne bygnings- og energipolitik.
Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om kommunens kasse- og regnskabsregulativ,
jf. styrelseslovens § 42.
Udvalget forhandler i fornødent omfang med et stående udvalg inden iværksættelsen af foranstaltninger af
væsentlig betydning for det pågældende udvalg.
Økonomiudvalget fastsætter regler om
• indberetninger fra den kommunale administration med henblik på udvalgets udøvelse af budget- og
bevillingskontrol, jf. § 12
• i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres
• samordning af kommunens indkøbsfunktioner
Økonomiudvalget fører tilsyn med
• at forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med byrådets beslutninger og i øvrigt
på forsvarlig måde
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• at forvaltningen af kommunens kasser og kommunens regnskabsføring er forsvarlig
• at de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved særlig beslutning bevilgede
beløb ikke overskrides uden byrådets samtykke
• at kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde
• løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner, jf. styrelseslovens § 67.
Link: Styrelsesvedtægt

Politisk besluttede forandringer
Nye budgetanalyser
Budgetanalyser har 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 driftsog 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.

Opfølgning på politisk besluttede forandringer
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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Økonomiudvalget er ansvarligt for løn – og personaleforhold
I henhold til den kommunale styrelseslov varetager økonomiudvalget ansvaret for løn- og personaleforhold i
Syddjurs Kommune.
Det er således økonomiudvalget der tilrettelægger de politikformulerende og -kontrollerende processer
vedrørende personaleområdet.
Byrådets visioner
Kommunen skal være en attraktiv og dynamisk arbejdsplads med et højt fagligt niveau.
Det betyder at:
• vi vil skabe robuste og faglige miljøer
• vi vil være åbne og lydhøre og hylder de kreative og gode idéer
• vi tror på at trivsel skaber engagerede og dygtigere medarbejdere og forventer derfor at ledelse og
medarbejdere er i dialog om de bærende værdier på arbejdspladsen
• vi vil prioritere kompetenceudvikling højt
• vi forsøger at tage højde for den enkelte medarbejders særlige behov i arbejdslivets faser
Syddjurs Kommune har formuleret sit værdigrundlag med udgangspunkt i fire nøgleværdier:
Åbenhed - det sikrer vi gennem:
• en aktiv dialog indadtil og udadtil
• synlighed og klarhed i vores handlinger
• tydelig kommunikation i alle situationer
• tilgængelighed
Udvikling - det opnår vi gennem:
• evnen til at se nye muligheder
• nytænkning og innovation
• omstillingsparathed
• risikovillighed og mod
Respekt - det skaber vi gennem:
• tolerance over for andre
• anerkendelse af det enkelte menneske
• ansvarlighed og loyalitet
• tillid og troværdighed
• trivsel på arbejdspladsen
• ordentlighed over for andre
Kvalitet, det får vi gennem:
• helhedsorientering
• gøre det bedste i situationen
• faglighed, saglighed og professionalisme
• læring, refleksion og vidensdeling
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Politisk besluttede forandringer
Syddjurs Kommune har en tro på, at fremtidens velfærd skabes af motiverede og engagerede medarbejdere,
der gennem samarbejde formår at udvikle og nytænke en optimal opgaveløsning til kommunes borgere
inden for de fastsatte politiske rammer. MED-aftalens bidrag til opgaveløsningen er at skabe den formelle
ramme for et godt samarbejde mellem ledere og medarbejdere – et samarbejde, der kan skabe grobund for
en høj arbejdstilfredshed og et fælles ansvar for opgaveløsningen.
MED aftalen findes på Medarbejderportalen under Personale og HR
Ledelses- og medarbejdergrundlag
Ledelses- og medarbejdergrundlaget (LMG) tager afsæt i kommunens vision ”Vi gør det – sammen” og i
kommunens værdigrundlag. På baggrund af visionen og vores værdier tydeliggør LMG, hvad vi som ledere
og medarbejdere kan forvente af hinanden, når vi i fællesskab løser vores kerneopgaver. LMG indeholder en
liste over de nøglekompetencer, der er nødvendige for at udfylde de forskellige roller.
LMG vil blive anvendt strategisk i forbindelse udvikling af kommunens organisation. Herunder konkret
i forbindelse med ansættelser, lederudvikling samt værktøjer til afholdelse af Lederudviklingssamtaler,
Medarbejderudviklingssamtaler og Gruppeudviklingssamtaler.
LMG kan findes på kommunens Medarbejderportalen under LMG
Samt på www.syddjurs.dk/LMG
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Administration – ØK udvalget
Politisk arbejdsform

Økonomiudvalget har den overordnede varetagelse af området ”administration”.
Området dækker bredt, og de øvrige udvalg har således også en del opgaver inden for området.
Direktionens Strategiplan 2017-2020.
Direktionen har i samarbejde med koncernledelsen udarbejdet en strategiplan gældende for perioden 20172020. Strategiplanen sætter en tydelig retning og skaber en rød tråd i arbejdet med at omsætte den
politiske vision ”Vi gør det sammen”. Strategiplanen er en strategisk prioritering, hvor direktionen i
samarbejde med afdelingscheferne har vurderet, hvad der er vigtigst ud fra et koncernperspektiv de næste
tre år. Strategiplanen indeholder fem strategiske pejlemærker.
Direktionens Strategiplan står ikke alene og skal læses sammen med ledelses- og medarbejdergrundlaget,
værdigrundlaget samt en række vedtagne politikker. Derudover anvendes strategiplanen som en ramme for
arbejdet med aftalestyringen.
Direktionens Strategiplan kan findes på medarbejderportalen under Organisation.
Aftalestyring
Dialogbaseret aftalestyring er et af de centrale styringsværktøjer i Syddjurs Kommune for at sætte fælles
kurs og retning for alle afdelingers og aftaleenheders generelle indsatser. Aftalestyringen er baseret
på dialog mellem niveauerne i organisationen og udmøntes i konkrete udviklingsaftaler for de enkelte
fagområder.
Aftalestyring handler om:
• at sætte fælles kurs og retning for de forskellige driftsområders specifikke indsatser
• at give aftaleenhederne rum til også at arbejde med egne mål og indsatsområder
• at opnå effektiv og optimal ressourceudnyttelse
• at dokumentere arbejdet med mål- og rammestyring, og synliggøre effekten af dette arbejde
Aftalestyringen skal medvirke til, at de politiske visioner, politikker og beslutninger bliver omsat til konkrete
målsætninger, og at der skabes ejerskab for dem i organisationen. Der er fokus på opnåelsen af de ønskede
resultater og effekter. Samtidig skærpes fokus på direktionens og koncernledelsens opgave i forhold til at få
omsat de politiske ønsker og beslutninger i konkrete resultat- og effektmål.
Aftalestyring for de enkelte områder kan ses på medarbejderportalen under Organisation.
Udviklingsforløb for koncernledelsen
I 2016 blev der igangsat et to-årigt udviklingsforløb for koncernledelsen som består af direktionen og 10
afdelingschefer. Forløbet består af 8 seminarer (KUPs) som afholdes over 2 dage.
Forløbet sætter fokus på en række relevante temaer for kommunens topledelse og medvirker til at styrke
ledelsen i betjene det politiske niveau, omsætte den politiske vision og skabe gode resultater. Forløbet vil
desuden styrke sammenhængen mellem de forskellige ledelsesniveauer og sikre et godt samspil mellem
udøvelsen af strategisk og faglig ledelse.
Mere information om forløbet kan findes på medarbejderportalen under Organisation.
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Borgerservice – ØK udvalget
Borgerserviceopgaven er under konstant forandring. Dette skyldes dels opgaveflytninger til f.eks. Udbetaling
Danmark, og især den rivende digitale udvikling, hvor der etableres nye lovbestemte selvbetjeningsløsninger.
Den digitale udvikling sker sideløbende med, at rigtig mange borgere har opfattelsen af, at god
borgerbetjening betyder, at man kan betjene sig digitalt 24 timer i døgnet året rundt. God borgerbetjening
består ikke længere nødvendigvis af et ansigt-til-ansigt møde mellem borgeren og den kommunale
medarbejder. Meget ofte kan borgeren få svar på sit spørgsmål ved at ringe til kommunens CallCenter eller
til den fælles digitale hotline.
Målet er et fleksibelt borgerservicetilbud, som møder borgerne hvor de er. Det betyder, at vi leverer god og
sammenhængende service på alle kanaler, og hjælper borgeren med at skifte kanal, når hans opgave kan
løses bedre og med færre ressourcer ved at skifte kanal.
Borgerservice omhandler som udgangspunkt den samlede service, som kommunen yder i mødet med
borgerne, og en række af disse services er beskrevet i denne håndbog under de respektive udvalg. Dette
afsnit beskriver derfor alene Borgerservicecentret og de opgaver og samarbejder, der her medvirker til at
betjene borgerne.
Borgerservicecentret i Ebeltoft løser følgende opgaver:
• Medbetjening og selvbetjening på alle ansøgninger, pas og kørekort, post til kommunen, udstedelse af
NemID mm.
• Der er desuden den specialiserede sagsbehandling, hvor der hovedsageligt er én eller to medarbejdere
med ekspertviden om den komplicerede lovgivning på de enkelte områder. Det gælder f.eks.
• ejendomsskat, ejerskifteadministration, sygedagpenge, helbredstillæg og personlige tillæg,
folkeregister (specielle forhold), beboerindskudslån, økonomisk administration, taxakort, vielser,
sygesikringsadministration mm.
• I Borgerservice er der desuden CallCenter.
På Bibliotekerne kan borgerne også få løst mange opgaver.
• der er vejledning, informationssøgning og selvbetjeningsløsninger, hjælp til udfyldning af blanketter,
post til kommunen, batterier til høreapparater, NemID, lokalplaner mm.
• der formidles også umiddelbar kontakt til CallCenter og specialistfunktioner i Borgerservicecentret for at
få mere dybdegående hjælp.
I de senere år er en række opgaver overgået til Udbetaling Danmark. Det betyder f.eks. at spørgsmål om
folkepension, begravelseshjælp, barselsdagpenge og familieydelser som udgangspunkt skal klares ved at
borgerne bruger selvbetjeningsløsninger eller ringer til Udbetaling Danmark.
I mange andre tilfælde viser det sig, at borgere der møder personlig op, med fordel kan ringe til Syddjurs
Kommune, og dermed fået et hurtigt svar på deres spørgsmål. Det vil være en hurtigere og mere effektiv
service, som også sparer borgeren for transporttid.
Medarbejderne i Borgerservice lægger stor vægt på at betjene de borgere, som ikke kan lære at benytte
de digitale muligheder. De der ikke kan få løst deres opgave med selvbetjening eller ved telefonisk
henvendelse kan få den nødvendige hjælp på bibliotekerne og i Borgerservice. Og hvis borgeren ikke selv
er i stand til at møde frem, er der mulighed for at borgerservicemedarbejderen foretager besøget på et
plejecenter eller i hjemmet.
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Borgerhenvendelse – svartider
Post sendt til kommunens postadresse Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft eller indleveret i administrations
bygninger i Ebeltoft og Hornslet scannes hos et scanningsbureau og videresendes elektronisk til den
afdeling, som skal behandle den.
E-mails behandles som al anden post, der sendes til Syddjurs kommune. E-mails indgår altså i
sagsbehandlingen på lige fod med breve og andre dokumenter.
Svarfristen afhænger af det enkelte sagsområde. Henvendelser besvares hurtigst muligt og senest inden
10 hverdage. Kan der ikke gives et konkret svar på din henvendelse, får du information om hvornår du kan
forvente et svar.
Når du sender en e-mail til hovedpostkassen i Syddjurs kommune får du en kvittering på modtagelsen.

Sagsbehandlingsfrister
Som det fremgår af Retssikkerhedsloven § 3, stk. 2 skal Byrådet på de enkelte fagområder fastsætte frister
for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet.
I § 3 i retssikkerhedsloven er det fastlagt at kommunerne skal;
1. Behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt
2. Fastsætte en generel frist for, hvornår der skal være truffet en afgørelse.
3. Give borgeren besked, hvis fristen i en konkret sag ikke kan overholdes.
4. Fristerne skal være offentligt tilgængelige.
Sagsbehandlingsfristerne for beskæftigelse, integration, social- og voksenhandicapområdet samt
familieområdet kan findes på kommunens hjemmeside, www.syddjurs.dk
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Planstrategi og kommuneplan – ØK udvalget
Politisk arbejdsform

Økonomiudvalget har den overordnede varetagelse af området ”Planstrategi og kommuneplan”.

Byrådets visioner

Byrådet har den 26. november 2014 vedtaget følgende vision:
”Syddjurs Kommune – vi gør det - sammen
Syddjurs Kommune er regionens mest attraktive bosætningsområde for familien, fordi man her kan
kombinere vandet, stranden, den enestående natur og et sundt og aktivt liv med nærheden til både den
daglige service og Storaarhus”
For at udfolde denne vision, er der udpeget fire følgende strategiske indsatsområder, som danner fundament
for planstrategi 2015 og kommuneplan 2016:
• Bosætning
• Natur, kulturarv og landskab
• Erhvervsudvikling
• Det innovative Syddjurs
Visionen kan læses her:
Planstrategi 2015 blev vedtaget i Byrådet den 26. august 2015. Planstrategien er en digital strategi og kan
læses på: http://kommuneplan.syddjurs.dk/dk/planstrategi2015/
En ny vision og udviklingsstrategi forventes vedtaget medio 2018. Byrådet besluttede processen omkring
den nye vision på deres byrådsmøde den 20. december 2017. Vision og udviklingsstrategi vil være den
styrende overligger for den efterfølgende kommuneplan og de lokale sektorplaner.

Politisk besluttede forandringer

Kommuneplan
Byrådets ønsker til, hvorledes kommunens kommende udvikling skal ske, tilkendegives med kommuneplan
2016.
En kommuneplan er et dokument, som alle danske kommuner lovpligtigt skal udarbejde. En kommuneplan
består af flere elementer:
• Hovedstrukturen, som indeholder byrådets målsætninger
• Retningslinjer og generelle rammer, der er de bestemmelser, kommunen vil arbejde for
• Rammer for lokalplanlægningen, som beskriver de nærmere bestemmelser for et konkret område ved
en senere lokalplanlægning
• Redegørelsen som beskriver baggrunden for kommuneplanens udarbejdelse og
• Kortmateriale, der viser de præcise udpegninger
Den gældende kommuneplan 2016 er vedtaget af byrådet den 21. september 2016 og udmønter
planstrategiens vision og fastlægger herunder rammerne for efterfølgende lokalplanlægning.
Kommuneplanen er en digital kommuneplan og kan læses på:
http://kommuneplan.syddjurs.dk/dk/kommuneplan-2016/
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Opfølgning på Politisk besluttede forandringer

Generelt er der i forbindelse med Kommuneplan 2016 sket en ajourføring af alle Syddjurs Kommuneplan
2013’s rammer for lokalplanlægning, også benævnt de kommuneplanrammer. I nogle områder af kommunen
har det været nødvendigt at fastlægge nye rammer, mens det i andre områder har været nødvendigt med
justeringer af de eksisterende rammer, så disse lever op til de faktiske forhold og andre administrative
grænser.
I kommuneplan 2016 har der været fokus på, at nedjustere arealudlægget gennem udlagte
kommuneplanrammer, idet det er en statslig prioritering, at kommunerne skal mindske det samlede areal
som er udlagt til byudvikling.
I vurderingen af hvilke arealer som skal anvendes til byudvikling, gennem kommuneplanrammer, er der lagt
vægt på: Nye og eksisterende helhedsplaner samt perspektivområderne for fremtidig byvækst, men også
borgernes ønsker og ideer har indgået i den politiske prioritering.
Statslige interesser og lovgivning
Forud for kommuneplanlægningen udmelder Staten hvilke statslige interesser man vil se varetaget gennem
kommuneplanlægningen.
I kommuneplan 2016 har disse især givet sig udslag i væsentlige ændringer i arealforbruget til byudvikling, jf.
ovenstående.
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IT og Digitalisering
Byrådets visioner

ØK vedtog i april 2016 Syddjurs Kommunes Digitaliseringsstrategi, som har til formål at kortlægge,
tematisere og drive den digitale udvikling i Syddjurs Kommune. Strategien rammesætter Syddjurs
Kommunes digitaliseringsindsats i de kommende år. Den har til formål at øge værdien af digitaliseringen for
borgere, virksomheder og personale ved at:
• sikre forankring af digitaliseringsindsatsen i forretningens behov
• skabe fælles retning for Syddjurs Kommunes digitaliseringsaktiviteter
• sikre forankringen af nationale og lokale strategier
Der er flere eksempler på strategiske indsatser, som i tillæg til Syddjurs Kommunes Digitaliseringsstrategi,
driver arbejdet med Digitalisering i Syddjurs Kommune. Nedenfor er nævnt to centrale strategier; Smart
Syddjurs og Djurs Mobilitetsstrategi.
Smart Syddjurs
Syddjurs Kommune arbejder henimod at blive et Smart Community – et intelligent samfund, der anvender
digitale løsninger til at udvikle bæredygtige og forretningsorienterede løsninger til gavn for den enkelte
borger og for samfundet som helhed. Strategien Smart Syddjurs fastlægger retningen frem mod år 2030
og bygger på inspiration fra erhverv og organisationer m.fl. Fokus er på turisme, erhverv & iværksætteri
samt kommunen som virksomhed. Se strategien her: http://smartsyddjurs.dk/sites/smartsyddjurs.subsites.
syddjurs.dk/files/PDF/smartsyddjurs_strategi_0.pdf
Djurs mobilitetsstrategi
I tilknytning hertil er der udarbejdet Djurs Mobilitetsstrategi, i et samarbejde mellem Nord- og Syddjurs
Kommuner, Region Midt og Midttrafik, hvor visionen er, at øge væksten på Djursland gennem investeringer
i et bæredygtigt transportsystem. Strategien definerer de strategiske principper for, hvordan Djursland
bindes effektivt sammen internt, mod Aarhus og Randers samt for Djurslands opkobling på den nationale og
internationale infrastruktur. Beslutningen om at gennemføre projektet blev truffet af kommunalbestyrelserne i
december 2014. Den endelige mobilitetsstrategi blev godkendt den 22. juni 2016

Politisk besluttede forandringer

En stigende digitalisering af kommunale processer er strengt nødvendigt, da der kontinuerligt kræves bedre
service for færre ressourcer i kommunerne. Digitalisering bliver benyttet som et af de primære værktøjer i
denne proces, og med den hastige vækst i nye teknologiske muligheder kræver det en vedvarende innovativ
og visionær indsats, at holde den førende position, når både de stigende nationale krav om digitalisering i
det offentlige samt stigende krav om digital service fra borgere og virksomheder samtidig skal tilgodeses.
Effektivisering af drift og udvikling af nye og smartere løsninger er derfor en af hovedopgaverne for IT og
Digitalisering. Nedenfor er lidt om strategien samt eksempler på anvendelse af nye teknologier:
Digitaliseringsstrategi
Syddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi udpeger de centrale processer for samarbejde om ny teknologi,
for kommunen som virksomhed. Processerne gør det muligt, at der deles og udvikles på tværs af
kommunens forretningsområder. Effekten bliver mere innovation, lavere priser og opbygning af fælles
sprog og begreber indenfor teknologiområdet. Et centralt kompas for projekter og udviklingsforløb er
gevinstrealisering, som sætter fokus på indfrielse af de fælles mål for den brede skare af deltagere.
Strategiprocesserne har været i gang i flere år og har allerede kastet flere udviklingsforløb af sig. Se
Syddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi her: https://www.syddjurs.dk/om-kommunen/digitalisering/
syddjurs-kommunes-digitaliseringsstrategi
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Mobil- og bredbåndsdækning i Syddjurs Kommune
IT og Digitalisering ønsker at fortsætte samarbejdet med teleselskaberne, hvor vi i dialogmøder retter
fokus på kommunens behov for fortsat bedre mobildækning.. Med kendskab til lokalsamfundene samt
viden om interne offentlige forretningsgange kan vi hjælpe teleselskaberne med ansøgningsprocedurer og
datagrundlag for fortsat masteudbygning.
På samme måde er højhastighedsnet en hjørnesten i fremtidssikringen af kommunens samlede
konkurrenceevne. Vi ved, at den digitale infrastruktur er en væsentlig forudsætning for at kunne udbrede
digitale velfærdstjenester, optimere kommunikationen samt skabe nye netværks- og løsningsmodeller
for både borgere og virksomheder. Syddjurs Kommune ønsker derfor fortsat at være en aktiv spiller i
udbygningen af infrastruktur helt ud til de små lokalsamfund.

Opfølgning på politisk besluttede forandringer

Som den største lokale virksomhed skal Syddjurs Kommune gå forrest med at igangsætte og deltage i
samarbejde med organisationer, borgere, distriksråd og virksomheder. Konkret gennem samskabelse
indenfor velfærd, hvor inddragelse af borgernes ressourcer og ideer står centralt. Samtidig vil kommunen
udvikle partnerskaber og indgå i udviklingsforløb sammen med internationale og nationale videnscentre, og
gerne finansieret af eksterne midler. Se eksempler på igangværende initiativer nedenfor:
CORA (Connecting Remote Areas)
Syddjurs og Norddjurs Kommune er blevet partner (sammen med 17 andre i Europa) i et EU-støttet projekt,
hvor vi som partner skal gennemføre et pilotprojekt i perioden 2017-2020. Pilotprojektet har til formål, via
samskabelse med brugere, at anvende velfærdsteknologier, såsom telemedicin og videomøder. Dette for, at
give en øget tryghed og nærvær i kommunes omsorgsservices.
Wifi4EU (Wifi i hele EU)
Syddjurs er på vej med en ansøgning (og vil her gerne samarbejder med andre aktører). EU har en
målsætning om at alle skal have gavn af trådløst internet i det offentlige rum overalt i Europa – uanset hvor
de bor, og hvor meget de tjener. Syddjurs Kommune har derfor ansøgt om tilskud til etablering og afprøvning
af turist-WiFi (WiFi4EU) i Syddjurs Kommune gennem EU-projektet WiFi4EU. Offentligt internet er til gavn for
borgere, virksomheder og offentlige myndigheder, som kan forbedre deres onlinetjenester.
LoraWan og IoT (Internet of Things)
IT og Digitalisering har en vision om at der indenfor en 4-årig horisont skal etableres en smalbåndsinfrastruktur (også kaldet LoRaWAN), der dækker hele Syddjurs Kommune. Visionen er især interessant,
hvis projektet dækker hele Business Region Aarhus, så der ikke bliver huller i dækningen, og Østjylland kan i
international sammenhæng skabe et testområde uden sidestykke, fordi byer og landområder kobles sammen
med samme løsning.
En trådløs teknologi som LoRa (LoRaWAN) gør det attraktivt at opbygge en smart city infrastruktur.
Netværket kan f.eks. bruges til at sætte sensorer op på bygninger (eks. skoler), skraldespande,
fjernvarmebrønde, lysmaster og mange andre steder, hvor der er brug for varsling. Et LoRaWAN-netværk
er samtidig billigt at etablere sammenlignet med Wifi-netværk eller mobilbaserede løsninger, der heller ikke
opfylder de samme krav til effektforbrug.
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Budget og budgetbemærkninger - Økonomiudvalget
Udvalget har i 2018 en samlet driftsbevilling på netto 317,8 mio. kr. Hertil kommer rådighedsbeløb til anlæg
på 1,0 mio. kr. i udgift og 12,0 mio. kr. i indtægt samt 2.583,3 mio. kr. i indtægt på finansieringssiden.

(Diagrammerne er nettoudgifter, det vil sige at brugerbetaling og refusioner og lignende er trukket fra i
udgifterne.)
Hele 1.000 kr.
10.642 Politik og erhvervsudvikling
10.645 Administrativ organisation
10.652 Generelle puljer
10.058 Redningsberedskab
I alt drift
10.642 Politik og erhvervsudvikling
10.652 Generelle puljer

2018

2019

2020

2021

17.853

17.852

17.552

16.052

268.637

257.426

256.223

256.223

21.451

18.550

16.650

16.650

9.890

9.890

9.890

9.890

317.830

303.717

300.314

298.814

1.000

1.000

1.000

0

0

5.000

30.000

40.000

-12.000

-12.000

-12.000

-12.000

0

1.000

9.000

0

Bevilling i alt anlæg

-11.000

-5.000

28.000

28.000

Bevilling i alt ekskl. finansiering

306.830

298.717

328.314

326.814

10.022 Jordforsyning – køb og salg
10.058 Redningsberedskab
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Administration
10.642 Politik og erhvervsudvikling
Hele 1.000 kr.

2018

2019

2020

2021

Tilskud til kandidatlister

158

158

158

158

Pol. Org. - Byrådsmedlemmer

8.137

8.137

8.137

8.137

Kommissioner, råd og nævn - Andet

215

215

215

215

Valg

1.069

1.069

1.069

1.069

Innovation og anvendelse af ny teknologi

287

287

287

287

Erhvervsservice og iværksætteri

3.096

3.095

3.095

3.095

Aarhus Lufthavn

1.500

1.500

1.500

0

Turisme

3.391

3.391

3.091

3.091

Bevilling i alt

17.853

17.852

17.552

16.052

Politik

Der er afsat beløb til udbetaling af tilskud til politiske partier i byrådet. Ansøgning for 2018 skal indgives til
kommunen inden udgangen af 2018. Tilskuddet skal anvendes til politisk arbejde i kommunen i samme
år som det udbetales for. Beløbet pr. stemme udgør 7,00 kr. i 2017 og reguleres hvert år af Økonomi- og
Indenrigsministeriet. Der ydes ikke tilskud til en kandidatliste, der har fået færre end 100 stemmer.
Primært er der afsat budget til udgifter til byrådet, herunder vederlag, rejseudgifter, udgifter til møder og
repræsentation. Der er ikke budgetteret med eventuelle udgifter til IT og eftervederlag m.v. der kan opstå i
forbindelse med kommunalvalg.
Vederlaget til politikere for at være medlem af byrådet er lovbestemt og udgør ca. 91.500 kr. årligt (2017).
Hvis et medlem af byrådet har hjemmeboende børn under 10 år ydes derudover et årligt tillæg på ca. 14.000
kr. Borgmestervederlaget er ligeledes lovbestemt og fastsættes ud fra indbyggertallet. Beløbet udgør ca.
1.004.000 kr. årligt (2017).
Derudover kan den enkelte kommune beslutte at tildele udvalgsvederlag til det samlede formands- og
udvalgsarbejde på mellem 0 – 305% af borgmestervederlaget. Dette fremgår af vederlagsbekendtgørelsens
§ 7, stk. 1 og stk. 4, om kommuner med 40.001-60.000 indbyggere.
Sammenlagt er der i Syddjurs Kommune budgetteret med 240% af borgmestervederlaget til det samlede
formands- og udvalgsarbejde. Med hjemmel i vederlagsbekendtgørelsens § 7, stk. 2 og stk. 6, er det således
bestemt i styrelsesvedtægten for Syddjurs Kommune, at formændene for de stående udvalg får 25%,
formanden for Børn- og Ungeudvalget får 3,0% og et menigt medlem af Børn- og Ungeudvalget får 2%, i alt
130% af borgmestervederlaget. For 2018 har Byrådet herudover som hidtil budgetteret med i alt 110% af
borgmestervederlaget fordelt på 26 menige udvalgsposter, fraregnet formandsposterne.
Med hjemmel i vederlagsbekendtgørelsens § 12, stk. 1, kan den enkelte kommune herudover beslutte
forud og med virkning for mindst 1 regnskabsår ad gangen, at byrådets viceborgmestre tilsammen skal
oppebære et vederlag på indtil 10 % af borgmestervederlaget. Et nyvalgt Byråd kan dog i første kvartal
af funktionsperioden træffe beslutning herom med virkning fra den 1. i måneden efter beslutningens
vedtagelse. I overensstemmelse med styrelsesvedtægtens § 18, stk. 2, er der alene budgetteret
med vederlag til 1. viceborgmester og ikke til 2. viceborgmester. Beløbets størrelse er ikke nærmere
fastlagt i styrelsesvedtægten. Som hidtil har Byrådet for 2018 budgetteret med et beløb på 10% af
borgmestervederlaget til 1. viceborgmester.
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Andelen af borgmestervederlaget udgør i 2017-priser afrundet til hele tusinde kroner årligt:
Andel af
borgmestervederlag
(%):
Borgmester

Beløb afrundet til hele
1.000 kr. årligt:
1.004.000

Formænd for de stående udvalg – fordelt på 5 poster

125%

1.255.000

Formand for Børn- og Ungeudvalget

3%

30.000

Medlem af Børn- og Ungeudvalget

2%

20.000

Udvalgsvederlag – fordelt på 26 poster

110%

1.104.000

Samlet procent for formands- og udvalgsarbejde

240%

1. viceborgmester

10%

Beløb i alt

100.000
3.513.000

Der er endvidere afsat beløb til en række råd og nævn, bl.a. huslejenævn og beboerklagenævn hvor der
er samarbejde med Norddjurs Kommune, derudover ældreråd, handicapråd og hegnssyn. Der udbetales
lovbestemte diæter til medlemmer af handicapråd og ældreråd for deltagelse i møder.
Der er afsat beløb i 2018, 2019 og 2020 til afholdelse af folketingsvalg, folkeafstemning og EU-valg. I 2021
er der afsat budget til kommunalvalg.
Erhvervsudvikling og turisme
Budgettet til erhvervsudvikling og turisme omfatter såvel den lokale som den specialiserede erhvervsservice.
Den lokale erhvervsservice er udliciteret og varetages fra og med 2018 af Væksthus Midtjylland på en
tidsubestemt kontrakt. Bevillingen omfatter iværksætter- og virksomhedsrådgivning, mentorordninger,
iværksætterkurser og etablering og facilitering af forretningsnetværk og erfa-grupper.
Kommunerne har ansvaret for finansieringen af de regionale væksthuse, der varetager den specialiserede
erhvervsservice for virksomheder med særlige vækstpotentialer og -ambitioner. Kommunerne kompenseres
for udgiften over bloktilskuddet. For Region Midtjyllands vedkommende varetages den specialiserede
erhvervsservice af Væksthus Midtjylland.
Budgettet til erhvervsudvikling og turisme indeholder endvidere Syddjurs Kommunes faste bidrag til en
række samarbejder. Disse omfatter:
• Business Region Aarhus, der er et samarbejde mellem 12 østjyske kommuner, der arbejder for at skabe
vækst og arbejdspladser og for at fastholde og styrke området som et af Danmarks to førende vækstcentre
med international gennemslagskraft. Business Region Aarhus varetager de østjyske kommuners fælles
interesser inden for bl.a. overordnet infrastruktur, turisme og erhvervsrettede aktiviteter. Herunder
virksomhedsudvikling og forbedring af rammebetingelser, som drives bedre sammen end hver for sig.
• Det fælles, midtjyske EU-kontor, der varetager de midtjyske kommuners EU-politiske interesser.
• Den Vestdanske Filmpulje, der understøtter udviklingen af produktionsmiljøer i det vestdanske område.
• Det østjyske letbanesamarbejde.
Budgettet dækker derudover markedsføring, der gennem markedsførende og identitetsskabende tiltag skal
skabe synlighed omkring Syddjurs Kommune og mulighederne for at drive erhverv i kommunen.
Ligeledes er der afsat et beløb til udviklingsopgaver, der skal understøtte realiseringen af politisk besluttede
udviklingsprojekter.
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Der er afsat 1 mio. kr. årligt til en særlig erhvervspulje, som administreres af økonomiudvalget. Puljen vil give
et stærkere fundament for at iværksætte og understøtte udviklingsforløb og erhvervsprojekter, herunder lette
mulighederne for hurtigt at kunne realisere og finansiere disse.
Det er også muligt indenfor denne ramme at opruste det administrative arbejde med at tiltrække nye
arbejdspladser og understøtte det lokale erhverv.
Desuden er der afsat beløb til udgifter i forbindelse med afholdelse af offentlige møder, deltagelse i
konferencer, efteruddannelse m.v.
Norddjurs og Syddjurs Kommune driver det fælles turismeselskab Destination Djursland. Destination
Djursland står for den overordnede koordinering af markedsføring, gæsteservice og produktudvikling af
turistdestinationen Djursland og er desuden ansvarlige for driften af de lokale turistbureauer på Djursland.
Med henblik på at styrke den fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus er der etableret en
fælles foreningsdannelse med VisitAarhus, Destination Djursland, Norddjurs Kommune og Aarhus kommune,
der skal styrke den internationale markedsføring. Der er i 2018 og 2019 afsat 300.000 kr. pr. år til et
destinationsudviklingsprojekt, der gennemføres i dette regi i samarbejde med Dansk Kyst & Natur Turisme
og Region Midtjylland.
10.642 Politik og erhvervsudvikling - anlæg
Hele 1.000 kr.

2018

2019

2020

2021

Aarhus Lufthavn

1.000

1.000

1.000

0

Bevilling i alt

1.000

1.000

1.000

0

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. Der kræves også offentlige anlægsinvesteringer. Budgetforliget for 2018 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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10.645 Administrativ organisation
Hele 1.000 kr.
Sparepulje
Administrationsbygninger
Omstilling- og effektiviseringspulje

2018

2019

2020

2021

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

2.241

2.240

2.240

2.240

503

503

503

503

-3.084

-3.084

-3.084

-3.084

HR, fælles uddannelse og kurser m.v.

1.443

1.442

1.442

1.442

Befordring/transport - Administrationen

2.419

2.418

2.418

2.418

277

277

277

277

7.494

6.017

5.317

5.317

Gebyr og administrationsbidrag

Tværkommunal rådgivning
Afregning til Udbetaling Danmark
Skorstensfejerarbejde

-439

-439

-439

-439

187.733

184.430

184.430

184.430

304

304

304

304

4.778

4.776

4.776

4.776

79

79

79

79

13.263

10.424

10.424

10.424

1.269

1.269

1.269

1.269

46.084

45.009

45.007

45.007

Digitaliseringspuljer

1.503

-1.013

-1.013

-1.013

Digitale og velfærdsteknologiske løsninger

3.000

3.000

2.500

2.500

Skole IKT, generel

1.497

1.497

1.497

1.497

Løn og kurser
Studiejobs
Lægeerklæringer, lægekonsulent m.v.
Div. indt. og udg. efter forskellige lovgivninger
Fælles service funktioner
Kantinedrift
IT og Digitalisering, drift

Diverse overenskomstpuljer

57

57

57

57

Borgerservice, diverse

43

43

43

43

Pas og kørekort

-54

-54

-54

-54

Tinglysningsudgifter vedr. lån til ejendomsskat

229

229

229

229

268.637

257.426

256.223

256.223

Bevilling i alt

Sparepulje
Der er fortsat fokus på resultatskabelse og effektivisering samtidig med, at administrationen skal levere god
service til borgerne. Der er indarbejdet en reduktion på 2 mio. kr. fra effektiviseringer af den administrative
organisation.
Administrationsbygninger
Administrationen er samlet i to bygninger i Ebeltoft Hornslet. Til bygningerne er der afsat budget til indvendig
vedligeholdelse, rengøring og andre bygningsrelaterede udgifter.
Omstilling- og effektiviseringspulje
Der er afsat en pulje til iværksættelse af initiativer til løbende omstilling og effektivisering i
driftsorganisationen. Direktionen har ansvaret for at understøtte dette arbejde.
Gebyrer og administrationsbidrag
Her budgetteres de gebyrer der opkræves i forbindelse med administration af blandt andet byggesager,
folkeregister, sundhedskort og udenlandske vielser.
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HR, fælles uddannelse og kurser m.v.
Der er afsat en række beløb som består af:
• Arbejdsmiljøkurser 58.045 kr.
• Personaletiltag 171.675 kr.
• Kommunomuddannelse - fællesdel 58.316 kr.
• Kommunomuddannelse – specialefag 89.227 kr.
• Hovedudvalg har 55.456 kr. til deres aktiviteter
• Central lederuddannelse 50.426 kr.
• Østjysk Ledelsesakademi 707.976 kr.
• Deltagelse i møder, konferencer, netværk mm. 251.546 kr.
Budgettet til Kommunomuddannelse er den overenskomstfastsatte efteruddannelse på HK-området.
Arbejdsmiljøkurser er tværgående aktiviteter og kursusdage for hele kommunen. Der budgetlægges
med udgifter til personaletiltag, der blandt andet er tilskud til tværgående (motions)aktiviteter som DHLstafetten og Vi cykler på arbejde. Østjysk Ledelsesakademi er et formaliseret samarbejde med Randers,
Mariagerfjord, Favrskov og Norddjurs Kommuner om lederuddannelse på diplomniveau samt andre
lederudviklingsaktiviteter.
Befordring/transport – administrationen
Kommunens befordringsregler følger statens regler: ”For møder, der tilrettelægges i forbindelse med kørsel
mellem hjem og arbejdssted, udbetales differencen mellem antallet af kilometer mellem hjem og arbejdssted
og det faktisk antal kørte kilometer”.
I forbindelse med længerevarende uddannelse, der sammenlagt strækker sig over 3 (enkelt)dage ydes
befordringsgodtgørelse for kørsel fra privatadressen til uddannelsesinstitutionen tur/retur efter statens
takster, lav sats.
Tværkommunal rådgivning
For enkelte områder, hvor kommunen ikke selv råder over de nødvendige specialister, er der tegnet
abonnementsordninger med kommuner og region, som udfører opgaven for kommunen.
Afregning med udbetaling Danmark
Udbetaling Danmark har siden 2012 overtaget myndighedsansvaret for en række kommunale opgaver, så
de nu løses i 5 centrale centre. Det drejer sig om: familieydelser, barsels dagpenge, folke- og førtidspension,
samt boligstøtte. Regeringen og KL aftalte desuden i økonomiaftalen for 2015, at myndighedsansvaret for
internationale sygesikringssager, begravelseshjælp, fleksydelse, efterlevelseshjælp og delpension skulle
overflyttes til Udbetaling Danmark.
Kommunerne opkræves et administrationsbidrag af Udbetaling Danmark. For Syddjurs Kommunes
vedkommende forventes det at være ca. 7,5 mio. kr. i 2018.
Skorstensfejerarbejde
Området hviler i sig selv med en administrationsindtægt på ca. 0,4 mio. kr., som skorstensfejerne betaler
kommunen for opkrævning og administration.
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Løn og kurser
Lønsummerne for administrationen er bortset fra ledelsen fordelt ud til de enkelte afdelingschefer sammen
med de beløb til kurser m.v. der er givet til hver afdeling. Beløbene er som følger:
2018 - hele 1.000 kr.

Lønsum

Kurser

Øvrige

I alt

Direktion

4.605

0

0

4.605

Afdelingschefer

9.659

0

0

9.659

Sekretariatschef

12.762

80

0

12.842

Økonomichef

16.381

147

0

16.528

Chef for Borgerservice og Digitalisering

26.949

266

0

27.215

8.517

74

0

8.591

Sundheds- og omsorgschef
Familiechef

21.757

236

354

22.347

Skole- og dagtilbudschef

3.032

22

0

3.053

Natur- og miljøchef

9.701

81

0

9.782

Veje- og ejendomschef

10.448

88

-1.729

8.806

Chef for kultur, planlægning og erhverv

15.423

114

0

15.537

Social- og beskæftigelseschef

45.282

331

1.833

47.447

1.133

0

0

1.133

188

0

0

188

185.837

1.438

458

187.733

Elever i administrationen
TR-aflønning, administrativt personale
I alt

I forbindelse med en planlagt organisationsændring pr. 1. januar 2018, hvor der er planlagt flytning af
fagområder imellem de enkelte chefområder, forventes lønsummerne tilrettet i foråret 2018.
Afdelingerne servicerer og rådgiver fagudvalgene og økonomiudvalget, byrådet og direktionen om
såvel faglige som økonomiske anliggender og udarbejder dagsordenssager og uddybende bilag til
politisk sagsbehandling. Administrationen arbejder ud fra blandt andet lov om kommunernes styrelse,
forvaltningsloven og offentlighedsloven.
Ledelsessekretariatet
Ledelsessekretariatet udfører sekretariatsfunktioner for borgmester, direktion, udvalg og byråd, herunder
dagsordener, afholdelse af valg, intern og ekstern kommunikation, koordinering af internetportalerne www.
syddjurs.dk og intranet, samt udviklingsopgaver og HR for hele organisationen.
HR løser f.eks. opgaver i forbindelse med MED-organisationen, arbejdsmiljø, lederudvikling,
konflikthåndtering, innovation og Den offentlige lederuddannelse (DOL) i Østjysk Ledelsesakademi.
Derudover varetages HR opgaver i form af lønspørgsmål og sparring i forhold til ansættelsessamtaler,
lønindplacering, medarbejdersamtaler og forhandlinger med faglige organisationer.
Økonomisk Sekretariat
Økonomisk Sekretariat servicerer byrådet, direktionen og aftaleholdere i form af rådgivning og støtte i alle
spørgsmål vedrørende budgetlægning, den økonomiske styring af budget, budgetopfølgning og regnskab.
Borgere, presse, ministerier, styrelser, KL, analyseinstitutter m.v. serviceres i forhold til samme opgaver, som
del af kommunens informationsopgaver og myndighedsopgaver vedr. budget og regnskab.
Økonomisk Sekretariat har endvidere opgaver i forbindelse med udbud og indkøbsaftaler, vejledning, kontrol
og brugeradministration af kommunens økonomisystem samt sagsbehandling vedrørende likviditet, lån,
leasing og, garantier.
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Der er cirka 420 brugere af kommunens økonomisystem, hvori der cirka årligt håndteres 100.000 fakturaer,
udstedes 6600 regninger, og afstemmes 670 konti.
For at sikre den samlede tværgående økonomiske understøttelse af fagområderne, er Løn- og
personaleafdelingen placeret i det økonomiske sekretariat.
Afdelingen administrerer løn for cirka 3.200 medarbejdere svarende til cirka 2.700 fuldtidsstillinger. Der
administreres ud fra 45 forskellige overenskomster og bruges forskellige ansættelsesformer såsom
overenskomstansættelser, tjenestemandsansættelser, ansættelser i fleksjob, seniorjob og forskellige
jobtilskudsordninger.
Borgerservice, IT og Digitalisering
Borgerservice har ansvaret for næsten alle henvendelser fra borgere, det være sig personlige henvendelser
via medbetjeningen, telefoniske henvendelser via CallCenteret, eller henvendelser via brev og digital post.
Årlige henvendelser:
• Cirka 23.000 personlige henvendelser
• Cirka 70.000 telefoniske henvendelser over Callcenter i Borgerservice
• Cirka 38.000 henvendelser via syddjurs@syddjurs.dk
• Cirka 18.000 scannet post – ikke scannet post (er ikke registreret).
Borgerservice er borgerens indgang til det offentlige. Målet er, at styrke og udvikle samarbejdet med
alle forvaltninger og biblioteket, så borgerne får en oplevelse af en sammenhængende og professionel
sagsbehandling. I 2017 har der på forsøgsbasis været pas- og kørekortudstedelse på Hornslet Bibliotek.
Ordningen har været en succes og er derfor gjort permanent fra 2018.
Borgerservice, IT og Digitalisering er aktive partnere i Den Digitale Hotline (DDH), som er et projekt under
Business Region Aarhus. I et samarbejde med 30 kommuner varetager medarbejdere i Borgerservice en
hotline-service udenfor almindelig åbningstid, hvor borgerne kan få hjælp, hvis de støder ind i problemer med
de kommunale digitale løsninger.
Udover de direkte borgervendte områder varetager Borgerservice også en række driftsopgaver. Det er
bl.a. pension, enkeltydelser til pensionister, økonomisk administration af sygedagpenge, fripladser, tilskud
til privat børnepasningsordning, billedlegitimationskort til unge over 16 år, vielser i Syddjurs, offentlig
begravelseshjælp, pas, kørekort, folkeregister, sygesikring, sygesikringsrefusioner, lån til betaling af
Ejendomsbeskat, ejerskifteadministration (skøder), afregning til skorstensfejer, opkrævning af kommunens
udeståender. Desuden central postfordeling.
Teamet for helhedsorienteret sagsbehandling (HOS) skal afdække og dokumentere socialt bedrageri. Det
sker i et tæt samarbejde med social- familie- og beskæftigelsesområderne, Skat, Udbetaling DK, Institutioner
og skoler.
IT og Digitalisering
IT og Digitalisering i Syddjurs Kommune er en af frontløberne på digitaliseringsfeltet i den offentlige sektor,
både på udviklings- og driftsområdet. Digitalisering i det offentlige handler om at sikre automatisering og
genbrug af data, konceptudvikle og drive forandringsprojekter samt gøre dele af kommunikationen mellem
borgere/virksomheder og myndighed digital.
IT-afdelingen har ansvaret for at levere sikker drift og IT-services til fagområderne samt at understøtte
forretningen med teknologiske løsninger, som via automatiseringer skaber effektive arbejdsbetingelser for
organisationen. IT har også ansvaret for at forny og udvikle infrastrukturer, platforme, cloud services samt
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egne processer og værktøjer. Opgaverne er bl.a. drift af servere, netværk, udstyr til brugere, programlicenser
og serviceaftaler samt support og udvikling.
’Kommunens IT-afdeling varetager opgaver i forbindelse med:
• IT sikkerhed: Vi sikrer løbende tilpasning af vores IT sikkerhedsdesign, så det modsvarer det aktuelle
trusselsbillede.
• Serverdrift og datalager: operativsystem, netværksfundament (backbone), sikkerhedskopiering
(backup), kørsel af jobs i it-systemer (automatisering) og overvågning
• Systemsupport: Driftsopgaver og vedligehold af it-platformen: Vedligeholdelse og udskiftning og
udrulning af klienter/arbejdsstationer, administration af tekniske applikationer og databaser, fejlretning
og udvikling ud fra ændringsønsker
• Sikkerhed: overvågning og implementering af IT sikkerhedsløsninger ift. det aktuelle trusselsbillede
• Licensstyring og håndtering af: operativsystemer, Backoffice / PC’ere / Tynde klienter / Unified
Communication/ mobiltelefoner / print / scan / kopi
• Citrix: Opdatering af klient applikationer / profiler / sikkerhedspakker og overvågning
• Lokal og ekstern infrastruktur: Internet / LAN / WAN / Web Sikkerhed og overvågning
• Brugersupport, brugeradministration- og styring, funktionel brugersupport, fejlretning og
support af brugerudstyr og periferienheder. Servicedesksystem samt fokus på flere digitale
selvbetjeningsløsninger til brugerne
• Indkøbsaftaler og leverandørstyring: Indkøb og sikring af kompatibelt IT udstyr for hele organisationen
• Virksomheds- og fagsystemer der er fagområders og institutioners digitale systemer til sagsbehandling
• Test og research ift. nye teknologier og løsninger
Digitaliserings-afdelingen har ansvaret for Syddjurs Kommunes kanal- og digitaliseringsstrategi,
for porteføljestyring af kommunens Digitaliseringspulje samt ansvaret for drift af kommunens
Informationssikkerhedsorganisation der sikrer overholdelse af Persondataloven og den kommende
lovgivning pba. EU’s personadataforordning.
Afdelingen har også opgaven med at sikre, at de nationale digitaliseringsstrategier og kommunens strategier
overholdes, samt at understøtte samarbejde om digitalisering og gevinstrealisering på tværs af kommunens
fagområder. Digitalisering understøtter fagområdernes initiativer til automatisering og øget kvalitet i borgerog virksomhedsservice.
Kommunens Digitaliseringsafdeling varetager opgaver i forbindelse med:
• Programledelse og projektstyring
• Gevinstrealisering
• Kontraktstyring og systemporteføljeoptimering
• KOMBITs Monopolbrud
• Styring og udvikling af IT- og systemarkitektur
• Automatiserings- og kvalitetsinitiativer
• Hjemmesider, webløsninger og selvbetjeningsløsninger
• Lokal ledelsesinformationsplatform
• Digital udvikling og automatisering
• Kort, data og geografiske informationssystemer (GIS)
• Smart Syddjurs og Open data
• IT- og Informationssikkerhed
• Afprøvning af nye teknologier og løsninger
Smart Syddjurs
Med budget 2018 er der afsat 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
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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.
Ældre, sundhedsfremme og visitationen
Afdelingen hjælper sundheds – og omsorgschefen med faglig, administrativ og økonomisk styring af ældre
– og sundhedsområdet. Derudover varetager medarbejderne visitation til en række kørselsordninger og
administration af boligvisitation til ældre.
Afdelingen Visitation og hjælpemidler forestår visitation af ca. 1500 borgere årligt til pleje og praktisk hjælp,
handicapkørsel, boligvisitation og hjemmetræning m.m. Den enkelte visitator har ca. 200 borgerbesøg årligt
og ca. 3500 telefonkontakter med borgerne årligt.
Derudover forestår afdelingen visitation til hjælpemidler, boligændringer og personlige kropsbårne
hjælpemidler m.m. Den enkelte sagsbehandler har her ca. 180 borgerbesøg og 2300 telefonkontakter årligt.
Børn, unge og familier (BUF)
BUF’s administrative budget dækker udgifter til varetagelse af myndighedsopgaver med udgangspunkt i
Servicelovens bestemmelser om særlig støtte til børn, unge og deres familier. Budgettet dækker endvidere
de administrative støttefunktioner, der ydes i Børn, unge og familiers sekretariat og ledergruppe.
BUF yder rådgivning og vejledning til børn og unge og deres forældre. BUF foretager endvidere børnefaglige
undersøgelser, når der optræder forhold, som giver anledning til bekymring for barnets eller den unges
sundhed og trivsel. Den særlige støtte til børn og unge omfatter tillige støtte til familier med og kronisk syge
børn og børn med funktionsnedsættelser.
Den børnefaglige undersøgelse foretages i et samarbejde med familien og professionelle personer i barnets
netværk som f.eks. skole og dagtilbud, der bistår BUF med at afklare, om der er behov for at iværksætte
støtteforanstaltninger i forhold til barnet eller familien. Der udarbejdes handleplaner og foretages løbende,
halvårlige lovpligtige opfølgninger med iværksatte foranstaltninger.
En investering i ansættelsen af 6 socialrådgivere og en socialfaglig koordinator på myndighedsområdet,
samt 1 anbringelseskonsulent har styrket myndighedsbetjeningen betragteligt ift. de 4 skoledistrikter som
blev udvalgt i 2016. Her vil opfølgningerne foretages langt hyppigere end halvårligt og socialrådgiveren vil i
langt højere grad rykke ud i barnets nærmiljø, på skoler og i dagtilbud m.v.
BUF varetager desuden visse opgaver indenfor rekruttering, godkendelse af og tilsyn med aflastnings- og
plejefamilier.
BUF’s sekretariat består af 4 administrative medarbejdere. Sekretariatet betaler regninger, løn og
andre udgifter til aflastnings- og plejefamilier, udregner, betaler og foretager dokumentation for tab af
indtægter ved udbetalinger af tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til forældre med børn og unge med
funktionsnedsættelser. Sekretariatet er sidste led inden betaling af regninger, løn m.v. og derfor ligger der
ligeledes en væsentlig controllerfunktion hos de 4 medarbejdere.
Sekretariatet koordinerer forskellige projekter i afdelingen og sørger for indberetninger til Ankestyrelse
og ministerier m.v. Desuden medvirker man i samarbejde med økonomifunktionen til udarbejdelse af
ledelsesinformation og understøtter blandt andet afdelingens brug af Socialstyrelsens Tilbudsportal
og Schultz Platformen. I Sekretariatet varetages desuden superbruger funktion på IT udstyr, samt
indberetninger af løn og ferier for de ansatte i afdelingen.
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Skole og dagtilbud
Budgettet til skole og dagtilbud dækker udgifter til løn og kurser/efteruddannelse for de administrative
medarbejdere. Det fælles sekretariat varetager sammen med skole og dagtilbudschefen den faglige,
administrative, økonomiske, pædagogiske og personalemæssige ledelse og styring af skoleområdet og
dagtilbud til børn.
Herudover serviceres det politiske niveau, direktionen, andre interne afdelinger, eksterne
samarbejdspartnere og borgere samt ministerier og styrelser m.fl. i forhold til spørgsmål, statistik og andre
oplysninger om skole og dagtilbudsområdet.
Derudover leveres der sekretærbistand for Børn- og Ungeudvalget. Den samlede pladsanvisning varetages
ligeledes, ligesom medarbejderne understøtter områdets brug af institutionssystemet, som bl.a. styrer
pladsanvisning og forældrebetalinger på hele skole og dagtilbudsområdet.
Løbende driftsopgaver består blandt andet af:
• Budgetlægning, budgetopfølgning, økonomistyring, økonomiske controlleropgaver
• Tilvejebringelse af relevant ledelsesinformation
• Tilsyn og kontrol vedrørende overholdelse af undervisningspligten for børn i den skolepligtige alder
• Koordinering af tilsyn på dagtilbud
• Elevadministration i tæt samarbejde med skolesekretærerne
• Pladsanvisning for SFO, Klub, private dagtilbud, dagpleje og daginstitutioner
• Sagsbehandling vedrørende ansøgninger om tilskud til efterskoleophold og ansøgninger om udsættelse
af skolestart
• Tilskud til friskoler og private dagtilbud
• Planlægning og tilrettelæggelse af fælles kompetenceudvikling for skole- og dagtilbudsledere
• Planlægning og tilrettelæggelse af fælles kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i tæt
samarbejde med skole- og dagtilbudsledere samt Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
• Iværksættelse og gennemførelse af fælles skoleudviklingsprojekter på tværs af skolerne og dagtilbud
Der betales årligt ca. 3.500 regninger – hvoraf hovedparten omhandler befordring af elever og
mellemkommunal betaling for undervisning på tværs af kommunegrænser i forhold til frit skolevalg, anbragte
børn samt elever på specialskoler m.fl.
Natur, Virksomheder og vand
Afdelingens arbejdsområder er planlægning, myndighedsbehandling og tilsyn i forhold til landbrug, vandløb,
virksomheder, natur, fredningsbestemmelser, drikkevand og grundvandsforvaltning, badevandskvalitet
(herunder Blå Flag ordning), affald og spildevand. Endvidere arbejdes der med relevante sektorplaner,
kommuneplan samt de nationale natur- og vandområdeplaner med tilhørende egne indsats- og handleplaner.
Veje, trafik, ejendomme og ejendomsadministration
I team Veje- og Trafik arbejdes der med planlægning på vej- og parkområdet, trafiksikkerhedsprojekter,
projektering og styring af vej- og stianlæg, projektering af byggemodningsopgaver, samarbejde med
driftsafdelingen Natur- og Vejservice, drift af havne, koordinering af kørsel med busser og anden
personbefordring samt udbud af samme.
Området omfatter tillige udarbejdelse af mobilitetsstrategi i samarbejde med Norddjurs Kommune,
Midttrafik og Region Midtjylland, juridisk konsulentarbejde for alle tekniske områder, sekretariatsfunktion for
Huslejenævn, Beboerklagenævn og hegnssyn samt køb og salg af jord, grunde og ejendomme.
I team Ejendomme arbejdes der med planlægning og styring af bygningsvedligeholdelse, vedligeholdelse af
kommunalt ejede udenomsarealer, energistyring og energiforbrug i kommunalt ejede bygninger, bortset fra
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udlejningsboliger indenfor ældre- og voksen/handicapområdet samt deltagelse i projektering og byggestyring
for kommunale byggeprojekter og omkring støttet byggeri mm.
Kultur, planlægning og erhverv
Afdelingen er opdelt i to lige store områder Plan, udvikling og kultur samt Byggeri, landzone og BBR.
Plan, udviklings og kulturområdet arbejder ud fra lov om planlægning og lov om byfornyelse. Lov om
folkeoplysning, lov om musikskoler, biblioteker etc. og serviceloven.
I overskrifter er der blandt andet følgende opgaver:
• Overordnet planlægning i form af særlige tillæg til kommuneplan 2009, planstrategi og ny kommuneplan
• Konkret planlægning i form af lokalplaner, §42 erklæringer, Plansystem.dk og Helhedsplanlægning, som
skilte- facademanual, arkitekturpolitik mv.
• Bosætning (strategiudvikling, velkomstmateriale)
• Distriktsudvikling (distriktsråd, LAG)
• Projektkatalog (Byudvikling, Byfornyelse og byforskønnelse)
• Landsbypuljen
• By-/områdefornyelse (områdefornyelsesprojekter, byfornyelsesprojekter, bygningsforbedringsudvalg)
• Erhvervsudvikling (turismeudvikling, turismestrategi, turistpolitisk handlingsplan, kommunal
erhvervsservice, Business Region Århus)
• Fundraising (egne projekter)
• Udviklingsprojekter (eks. Kalø Bugt)
• Kultur- og Fritidspolitikken
• Børnekultur: Børnekulturelt samvirke, børneteater, inspirationsdage
• Formidling (Kommunikationsstrategi, Djurs Live, festivalguide, foreningsfoldere)
• Kulturhovedstad 2017
• Events- og aktiviteter så som Kultur- og fritidskonference, Kong Menveds Marked, Kulturnat,
Børnekulturnat
Hertil kommer opgaver i forhold til Museum Østjylland, Syddjurs Biblioteker, Kulturskolen Syddjurs, Syddjurs
Egnsteater, Kulturskoler samt Kulturens huse: Kom-Bi Hornslet, Aktivitetshuset Ebeltoft, Hotellet Rønde,
Brændpunktet og Forsamlingshusene i Syddjurs samt Naturcenter Syddjurs.
Byg, landzone og BBR-området arbejder ud fra Byggeloven, Planloven, BBR-loven samt Beslutning om
differentieret sagsbehandling i Syddjurs Kommune og Servicemål for byggesagsbehandling i Syddjurs
Kommune.
I overskrifter er der blandt andet følgende opgaver:
• Forespørgsler, Forhåndsvurderinger og Forhåndsdialog
• Ansøgninger om byggetilladelse, dispensation og landzonetilladelse
• Anmeldelse af byggeri
• Tilsyn
• Klagesager
• Skimmelsvampsager
• Nedlæggelse af boliger
• Lovliggørelsessager, herunder Lovliggørelse af beboelser i sommerhuse i by og landzone
• ejendomsavanceerklæringer og udstykningserklæringer
• Grundejerforeningsvedtægter
• Bygningsbevaringsudvalg, screeninger og bevaringsværdige bygninger
• Skiltetilladelser
• BBR-registreringer, telefon og borgerbetjening i den forbindelse samt sagsstyring, arkivering m.v.
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Social og beskæftigelsesområdet
Jobcentret forestår administration i forbindelse med den beskæftigelsesrettede indsats herunder
myndighedsudøvelsen overfor ledige borgere på henholdsvis dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp,
introduktionsydelse, revalidering, ledighedsydelse, personer i fleksjob og personer der ikke modtager ydelse,
men som er berettiget til indsats efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (herunder unge 15-17 årige).
Jobcentret forestår tillige modtagelse af flygtninge, herunder husning samt den beskæftigelsesrettede
indsats overfor flygtninge og familiesammenførte.
Ydelseskontoret forestår bevilling og udbetaling af forsørgelsesydelserne; kontanthjælp, uddannelseshjælp,
introduktionsydelse og hjælp til repatriering – samt hjælp i særlige tilfælde, herunder enkeltydelser,
sygebehandling, samværsudgifter og flytteudgifter. Desuden administration og udbetaling af
aktiveringsydelse, revalideringsydelse, forrevalideringsydelse, ledighedsydelse samt løntilskud til både
forsikrede og ikke forsikrede ledige.
Herudover udbetaling af løntilskud til virksomheder for personer i fleksjob og skånejob, tilskud til
voksenlærlinge, tilskud til mentor og personlig assistance. Desuden administrerer Ydelseskontoret alle
tillægsydelser i forhold til beskæftigelsesindsatsen, inkl. sygedagpengemodtagerne.
Selve bevillingen og udbetalingen af sygedagpenge foregår i Borgerservice.
Socialcenter forestår alle myndighedsopgaver i forbindelse med botilbud efter §§ 107,108, bostøtte efter
§ 85, aktivitetstilbud efter §§ 103,104 samt sagsbehandling vedrørende borgerstyret personlig assistance,
handicapbiler og §§ 96 og 97.
Elever i administrationen
For at fremme brugen af kontorelever i alle afdelinger og på tværs i organisationen er budgettet til elever i
administrationen afsat særskilt, så de ikke indgår i afdelingernes lønsummer.
TR-aflønning adm. personale
For at fremme tilstedeværelsen af tillidsrepræsentanter uafhængigt af afdelingernes lønsummer og
organisering i øvrigt er der afsat et særskilt budget der kan kompensere de afdelinger der får valgt
tillidsrepræsentanter.
Studiejobs
Der er afsat et budget til studiejobs på 0,3 mio. kr. som både skal tilgodese erhvervslivet i Syddjurs
Kommune og Syddjurs Kommune som virksomhed.
Lægeerklæringer, lægekonsulent m.v.
Budgettet til lægeerklæringer, lægekonsulenter m.v. indenfor administrationens område er samlet på denne
konto. Udgifterne omhandler hovedsageligt jobcentrets område, men der konteres også udgifter vedrørende
familieområdet, socialcentret, dagpengeafdelingen samt administrationen.
Fælles service funktioner
Udgifterne til kontorhold for administrationsbygningerne administreres af Ledelsessekretariatet. Her indgår
også medlemskontingenter til Kommunernes Landsforening (KL), udgifter til revision, rådgivning og en lang
række øvrige administrative opgaver. For medlemskab af KL betaler kommunerne ca. 35 kr. pr indbygger i
2017-pris, hvilket for Syddjurs Kommune udgør ca. 1,5 mio. kr.
Kantinedrift
Der er afsat budget til at drive de to kantiner i administrationsbygningerne i Ebeltoft og Hornslet.
IT og Digitalisering
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Budgettet til den administrative IT platform, netværk, programlicenser og serviceaftaler, support og udvikling
er samlet på dette område. Budgettet skal kunne dække digitalisering og forarbejdet til automatisering af
fagområdernes sagsbehandling, kommunikation/netværk og relevante leasingomkostninger.
En del af opgaven er også at sikre, at de nationale digitaliseringsstrategier og kommunens strategier
overholdes, samt at afdelingen arbejder professionelt og målrettet med at understøtte Syddjurs Kommunes
daglige drift med det overordnede formål at skabe merværdi af IT-anvendelsen.
Digitaliserings- og Sourcingstrategi samt Cloud-implementering:
I Regeringen og Finansministeriets nye Sammenhængsreform hedder det, at digitalisering er midlet, der gør
det muligt at sikre en mere effektiv, tidssvarende og fleksibel offentlig sektor.
Lokalt har Syddjurs Kommune derfor en Digitaliserings- og kanalstrategi. Hertil er der udarbejdet en
Sourcingstrategi. I IT og Digitalisering vil Digitaliseringsstrategien og Sourcingstrategien komme til at
betyde, at der i 2018 er fokus på forretningen for at opfylde de behov og tiltag der ligger i handlingsplanerne
for strategierne. Det betyder også, at vi stadig vil have medarbejdernes kompetenceudvikling i fokus via eks.
IT-kontaktpersonerne.
KOMBIT Monopolbrudsprogrammet, 2013 – 2019, skal frigøre kommunerne fra KMD’s monopol på itløsninger på kontanthjælp, sygedagpenge og sagsoverblik/partskontakt. Der er gevinster at hente i disse
udbud på monopolområderne, bl.a. via øget digitalisering og lavere samlede it-udgifter
Digitalisering har ansvaret for programledelse af KOMBITs Monopolbrudsprojekter. I 2018 er der fokus på
programledelse, koordinering og gevinstrealisering i organisationen i forhold til implementering af SAPA,
Støttesystemerne, KY og KSD. Arbejdet tilrettelægges i et netværkssamarbejde med 5 andre kommuner.
Digitale fagsystemer og drift:
Syddjurs Kommune benytter sig af mere end 380 digitale fag- og virksomhedssystemer og kommunikation,
som samlet udgør ca. 38 mio. kr. årligt. To tredjedele af udgifterne til de leverandørbaserede
sagsbehandlingssystemer og virksomhedssystemerne går til KMD.
Egenudvikling af automatisering og processer:
IT og Digitalisering søger at skabe dels et økonomisk rationale og dels udvikling af egne programmer
til understøttelse af Syddjurs Kommunes automatisering og udvikling. Eksempler er fuldautomatisering
af postmodtagelsen, Den lokale ledelsesinformationsplatform, SOFD Digitale Bevillingsark og Syddjurs
Kommunes Ydelsesberegninger. I 2018 vil der være fokus på yderligere implementering af Digitale
assistenter, eks. i form af softwarerobotter.
Initiativerne i IT og Digitalisering retter sig i 2018 mod:
• At styrke rollen som strategisk udviklingspartner for sektorområderne ifm. den nye organisering
• Sammen med de øvrige stabsfunktioner at udvikle fælles koncepter for udvikling af Sektorområderne
fra deres respektive vinkler.
• At sikre succes med store tværorganisatoriske projekter, så som Digital registrering af fremmøde for
aktiverede borgere, Fremtidens borgerbetjening, 100 nye Digitale assistenter i hele organisationen, en
samlet Ressource- og vikarportal for hele kommunen, en semiautomatiseret borgerindsigtsløsning samt
fortsat implementering af brug af virtuelle møder og samtaler i hele organisationen
• At optimere kommunens organisations udnyttelse og kompetencer til udnyttelse af IT systemer,
kommunikationssystemer og kontorplatforme samt igangsætte digitalisering som gør opgaverne lettere
• At implementere Digitaliserings- og Sourcingstrategi i Syddjurs Kommune
• At bidrage til implementering af Smart Syddjurs-strategien, herunder arbejde med Open data og et
LoRaWan-netværk til opsamling af data fra sensorer
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• At implementere ITIL samt CMDB til dokumentation
• IT-sikkerhed i forhold til stigende internt og eksternt trusselsbillede
• Opdatering af informationssikkerhedspolitik og ISO 27001 certificering. Herunder integrering af
persondataforordningen
• At igangsætte initiativer til, at alle medarbejdere i Syddjurs Kommune bliver digitale og kan tilgå
medarbejderportaler og digitale selvbetjeningsløsninger, eks. Password reset, og udvalgte
indberetninger
• At igangsætte og understøtte alle ledere i at blive digitale ledere
• Teknisk og organisatorisk understøttelse af både nationale og fagområders initiativer til borger- og
virksomhedsselvbetjening
Digitaliseringspulje
I 2016 vedtog Økonomiudvalget en ny Digitaliseringsstrategi for Syddjurs Kommune. I den forbindelse er der
oprettet en digitaliseringspulje med tilskudsmulighed til projekter og programmer.
Koncernledelsen bevilger penge fra puljen til projekter og programmer på baggrund af business cases, som
forretningsområderne udarbejder i samarbejde med Digitalisering og Økonomisk Sekretariat. Puljen er på
3,5 mio. kr. som er fordelt med 1,5 mio. kr. i 2017 og 2,0 mio. kr. i 2018. I budgettet er der med baggrund i
investeringer fra digitaliseringspuljen forudsat et nettorationale på 0,5 mio. kr. i 2018 og 1,0 mio. kr. i 2019.
Herudover ligger et rationale på 0,25 mio. kr. i 2017 og 0,5 mio. kr. i efterfølgende år.
Puljen tænkes fastholdt som finansieringskilde i de kommende år gennem tilbagebetaling fra projekter og
programmer og kommer således til at hvile i sig selv. Tilbagebetalingen vil ske som budgetomplaceringer til
puljen i forbindelse med projekterne.
En afgørende forudsætning for styrket digitalisering er, at der er yderligere ressourcer til at gennemføre
projekterne, og at de gennemføres på baggrund af en business case. IT og Digitalisering tilbyder
bistand til gennemførsel af projekter og programmer. Det skal bemærkes, at potentialerne findes på
velfærdsområderne / forretningsområderne, i form af reducerede lønudgifter.
Digitale og velfærdsteknologiske løsninger
Syddjurs Kommune ønsker at investere i nye digitale og velfærdsteknologiske løsninger og der er derfor
afsat ekstra 11 mio. kr. over en fireårig periode. Opgaven bliver at udvikle, teste, udrulle og vedligeholde nye
velfærdsteknologiske løsninger i samarbejde med hele driftsorganisationen.
Skole IKT
IT-afdelingen udfører driften af skolernes netværk efter aftalt SLA (service level agreement). Skolernes
programmel og relevante skolesystemer finansieres af skoleområdet.
IT og Digitalisering understøtter implementeringen af Aula (Samarbejdsplatformen) i Skole og Dagtilbud.
Diverse overenskomstpuljer
Der er i denne pulje især afsat beløb til seniorpolitiske initiativer, der skal fordeles på
hovedorganisationsniveau. Beløb og fordeling skal aftales med organisationerne.
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10.652 Generelle puljer
Hele 1.000 kr.

2018

2019

2020

2021

Barselsudligningsordning

6.570

6.570

6.570

6.570

Tjenestemandspensioner

8.789

8.789

8.789

8.789

Forsikringsafdelingen

1.966

1.965

1.965

1.965

Arbejdsskadeforsikring

5.926

5.925

5.925

5.925

Fælles organisering bygningsdrift

-1.800

-4.700

-6.600

-6.600

Bevilling i alt

21.451

18.550

16.650

16.650

Barselsudligningsordning
Hver kommune eller region skal etablere en barselsudligningsordning. Formålet med puljen er at sikre en
økonomisk udligning mellem samtlige arbejdspladser inden for kommunen, således at udgifter til ansatte
under graviditets-, barsels- og adoptionsorlov ikke påhviler den enkelte arbejdsplads alene. Formålet er at
understøtte et arbejdsmarked med lige muligheder for kvinder og mænd.
I Syddjurs Kommune er det aftalt at der under graviditets-, barsels- og adoptionsorlov ydes kompensation for
forskellen mellem dagpengerefusion og den pågældendes sædvanlige løn. Der er således mulighed for at
indsætte vikar under hele orloven.
Tjenestemandspensioner
Budgetbeløbet er et nettobeløb, efter at udbetaling af pensionsforsikring er modregnet. Pension til politikere
udbetales også fra denne pulje.
Forsikringsafdelingen
Syddjurs Kommune er selvforsikret på arbejdsskadeområdet. Ordningen administreres centralt i
forsikringsafdelingen. Der er indgået en administrationsaftale med Contea, som behandler arbejdsskader,
hvor der er/forventes varigt mén eller erhvervsevnetab.
For 2018 er der afsat et samlet budget til dækning af skader og til opsparing på 5,9 mio. kr.
Budgettet til arbejdsskader blev i 2015 hævet fra 3,8 mio. kr. til 7,0 mio. kr. for at opretholde en pulje i driften.
Puljen er ved udgangen af 2016 på 10,0 mio. kr. Da udgifterne til arbejdsskader ikke har været så store som
forudsat i årene 2015-2016 er budgettet i 2018 og efterfølgende år nedsat med 1,0 mio. kr. til 6,0 mio. kr.
Budgettet er fordelt på et antal funktionsområder svarende til de områder, hvor der er personale ansat.
Hvert år beregnes en præmie ud fra antal ansatte helårspersoner i det givne regnskabsår. Præmien
udgiftsføres på de relevante funktionsområder.
Præmien indtægtsføres på en intern forsikringspulje til arbejdsskader. Her afholdes også udgifterne vedr.
arbejdsskadeforsikring. F.eks. udbetalinger til skadelidte, AER-bidrag, udgifter til forsikringsselskabs
administration af bestemte sager m.v.
Årets resultat overføres ved regnskabsårets afslutning til en pulje til arbejdsskader, som på længere sigt,
skal hvile i sig selv. I statusbalancen til regnskab 2016 er optaget en aktuarmæssig beregning af hensatte
forpligtelser på arbejdsskader på 43,8 mio. kr. En beregning på kendte skader ultimo 2016 kan opgøres til
23,7 mio. kr.
Puljen til imødegåelse af udgifter til nye arbejdsskader, hvor der tilkendes store erstatninger til mén og tab af
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arbejdsevne var ved udgangen af 2016 på 10,0 mio. kr. Det er kendetegnende når en kommune starter med
selvforsikring at udgifterne er stigende over en længere årrække indtil der sker en afgang af personer, der
får løbende udbetalinger. Generelt siges det at 2% af skaderne står for 90% af udgifterne. Det tager typisk
flere år før der træffes endelig afgørelse omkring arbejdsskader, hvorfor en lang række af de skader, der er
opstået i den tid Syddjurs Kommune har været selvforsikret ikke er endelig afgjort endnu.
Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 16. april 2015, at der maksimalt skal oparbejdes en pulje til
forsikringer på 10 mio. kr. og at eventuelt fremtidigt merforbrug skal finansieres af kassebeholdningen.
I forbindelse med overgangen til selvforsikring på arbejdsskader, og en større selvrisiko på øvrige områder,
er der oparbejdet en pulje til forebyggende foranstaltninger. Det kan være til vinterkørekurser, projekter om
alarmanlæg, videoovervågning på institutionerne, automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA) og sikring mod
lynnedslag.
Forsikringsselskaberne har gennem de senere år haft meget stor fokus på skolebrande, som er meget
omkostningstunge for selskaberne, og der er løbene drøftelser om at stille krav til kommunerne om
brandalarmeringsanlæg, som er meget dyre at etablere.
Fælles organisering bygningsdrift
Med budgettet er det vedtaget at styrke den faglige opgavevaretagelse med en fælles organisering og
ledelse af bygningsdriften. Den nye organisering sker med lokal forankring i en ”Syddjurs Model” med
fælles organisering af personale og den samlede økonomi på området. I udmøntningen af beslutningen er
det et kerneelement at muliggøre en inddeling af ejendomsdriften i forskellige lokale geografier i Syddjurs
Kommune. I rationalet indgår en forventning om, at antallet af m2 i kommunens ejendomsportefølje kan
reduceres.
10.652 Generelle puljer - anlæg
2018

2019

2020

2021

Offentlig service Hornslet - pulje

Hele 1.000 kr.

0

5.000

30.000

40.000

Bevilling i alt

0

5.000

30.000

40.000

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.
Jordforsyning, ejendomme og beredskabsområde
10.022 Jordforsyning - anlæg
Hele 1.000 kr.

2018

2019

2020

2021

Salg af grunde

-12.000

-12.000

-12.000

-12.000

Bevilling i alt

-12.000

-12.000

-12.000

-12.000

Budgettet indeholder en forudsætning om salg af byggemodnede grunde for 12,0 mio. kr. i 2018 og
overslagsårene.
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10.058 Redningsberedskab
Hele 1.000 kr.

2018

2019

2020

2021

Syddjurs redningsberedskab

9.890

9.890

9.890

9.890

Bevilling i alt

9.890

9.890

9.890

9.890

På baggrund af aftalen om kommunernes økonomi i 2015 indgik, at der gennem en forenkling af
organiseringen på beredskabsområdet skulle opnås betydelige effektiviseringsgevinster. De 87 kommunale
beredskaber blev pr. 1. januar 2016 samlet i 20 større og mere bæredygtige enheder. Syddjurs Kommune
etablerede sammen med Randers, Favrskov og Norddjurs §60 selskabet Beredskab og Sikkerhed –
Randers, Favrskov og Djursland.
Af Beredskabslovens § 10, stk. 2 følger, at der nedsættes en Beredskabskommission, der udgør den øverste
ledelse af Beredskab & Sikkerhed. Beredskabskommissionen består af: de 4 kommuners borgmestre og 1
ekstra udpeget byrådsmedlem fra hver kommune, politidirektøren samt 1 observatør fra medarbejderne og 1
observatør fra de frivillige.
Det påhviler de 4 byråd/kommunalbestyrelser at fastlægge det fælleskommunale Beredskab og
Sikkerhedsopgavevaretagelse og serviceniveau på grundlag af kommunernes risikoprofil.
Beredskab og Sikkerhed skal kunne yde en indsats i forhold til lokale risici og en forsvarligt forebyggende,
begrænsende og afhjælpende indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet. Beredskab
og Sikkerhed skal yde en forsvarlig indsats ved brand eller overhængende fare for brand, ved
sammenstyrtningsulykker, togulykker, flyulykker til lands, skibsulykker ved kaj, naturkatastrofer og akutte
uheld med farlige stoffer på landjorden, i søer i vandløb og havne. De skal endvidere kunne modtage,
indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte.
I Syddjurs Kommune er der brandstationer i Ebeltoft, Knebel, Kolind, Rønde og Hornslet.
Ved etableringen af Beredskab & Sikkerhed blev det besluttet at de forventede besparelser på i alt 6,9
mio. kr. for det samlede Beredskab og Sikkerhed skulle findes ved en faseopdelt proces med 3,0 mio. i
effektiviseringer og harmoniseringer i en fase 1 samt yderligere 3,9 mio. kr. i besparelser i en fase 2 ved
ændret opgaveudførelse. Det har ikke vist sig muligt at gennemføre fase 2 besparelserne hvorfor det er
besluttet, at de 4 kommuner finansierer deres andel med nye bevillinger. I Syddjurs Kommune har det
betydet, at der i budget 2017 og overslagsårene er indarbejdet en merudgift til beredskabsområdet på 0,8
mio. kr.
10.058 Redningsberedskab - anlæg
Hele 1.000 kr.

2018

2019

2020

2021

Brandstation i Rønde

0

1.000

9.000

0

Bevilling i alt

0

1.000

9.000

0

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.
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Finansiering
10.755 Renter
Hele 1.000 kr.

2018

2019

2020

2021

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

Langfristet gæld (Kommune Kredit)

6.566

5.904

6.362

6.862

Ældreboliger (Kommune Kredit)

1.342

1.315

1.285

1.285

580

458

352

352

Salg af KMD-ejendomme (udloddet aktieavance)

-1.764

-176

0

0

Garantiprovision

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

2.724

3.500

4.000

4.500

Renter af likvide aktiver

Kurstab og kursgevinst

Bevilling i alt

Den samlede bevilling til bevillingen ”Renter” er i 2018 en nettoudgift på 2,7 mio. kr. Bevillingen er
sammensat af en række indtægter og udgifter, som i hovedtræk er følgende i budget 2018:
Renter af likvide aktiver
Renter af likvide aktiver er i 2018 budgetlagt som en vægtet variable DKK rente på ca. 1,0 % af en
gennemsnitlig kassebeholdning på 200,0 mio. kr.
Renter af langfristet gæld
Der er budgetteret med renter på langfristet gæld med udgangspunkt i de lån, der var kendt på
budgetteringstidspunktet samt i de nye lån, der er forudsat optaget i 2017 og efterfølgende år. En del af
gælden er placeret i 3 valutavælgerswap aftaler, som indeholder nogle maksimale ydelser omregnet til DKK.
Det er disse maksimale ydelser der er indregnet i budgettet. Udover de maksimale ydelser er der normalt et
mindre rentetillæg.
Renter til ældrebolig lån er budgetteret med udgangspunkt i de lån som Syddjurs Kommune har optaget
medio 2017 samt det renteskøn, som er modtaget fra Kommune Kredit på disse lån. En del af disse lån er
rentetilpasningslån. Hvis renten ændrer sig på disse lån justeres afdragsdelen, så ydelserne er konstante, da
ydelserne er del af huslejeberegningen.
Kurstab og kursgevinst
På kurstab og kursgevinster er der budgetteret med nettoudgiften, der er på 2 gamle rente swapaftaler.
Budgettet er lavet med udgangspunkt i renteniveauet, der fremgå af ovennævnte budgetforudsætninger. Så
længe den ”korte” rente er lavere end swaprenten vil der være en nettoudgift på disse aftaler.
Salg af KMD-ejendomme
Der er budgetteret med en indtægt vedrørende salg af KMD-ejendomme, som svarer til restudlodning fra
kommunens salg af KMD–aktier. Indtægten er i 2017 og fremadrettet flyttet fra drift til finansieringsindtægt.
Garantiprovision
Der opkræves provision når der stilles garanti for lån optaget af forsyningsvirksomheder og andre.
Garantiprovisionens størrelse skal i henhold til lovgivningen fastsættes på markedsvilkår dvs. der skal
foretages en individuel og konkret risikovurdering for hver enkelt garanti. Provisionen opkræves af lånets
hovedstol og herefter årligt af lånets restgæld opgjort primo året indtil lånet er indfriet.
Der kan være undtagelser i konkrete sager, hvis fritagelse kan begrundes i det generelle ligebehandlings
princip og garantien dermed er til gavn for alle kommunens borgere, eller hvis fordelen ved garantien
indstilles som en del af det kommunale tilskud.
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10.762 Tilskud og udligning
Hele 1.000 kr.
Statstilskud
Generelle tilskud og efterreguleringer
Efterreguleringer

2018

2019

2020

2021

-47.604

-43.038

-33.765

-22.107

-396.516

-380.041

-369.989

-358.197

0

0

0

-2.430

-17.160

-19.630

-19.666

-19.719

Udligning vedr. udlændinge

16.380

16.753

17.113

17.504

Kommunalt udviklingsbidrag

5.594

5.754

5.891

6.034

-83.484

-80.000

-80.000

-80.000

Udligning af selskabsskat

Beskæftigelsestilskud
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud

-3.324

-3.406

-3.484

-3.565

Tilskud til generelt løft i ældreplejen

-6.480

-6.629

-6.781

-6.937

Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen

-8.688

-8.884

-9.088

-9.297

Tilskud til akutfunktioner i hjemmesygeplejen

-1.188

0

0

0

-72

0

0

0

-22.992

-21.000

-21.000

-21.000

-565.534

-540.121

-520.769

-499.714

Tilskud til Refusions Reform
Tilskud til styrkelse af likviditet
Bevilling i alt

Staten udmelder til brug for budgetåret en model til beregning af tilskud og udligning på baggrund af
et skønnet udskrivningsgrundlag og indbyggertal. Med modellen følger et tilbud om statsgaranteret
udskrivningsgrundlag og tilskud og udligning. Alternativt kan kommunen bruge modellen til at beregne tilskud
og udligning på baggrund af et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag og indbyggertal. Syddjurs Kommune
har for 2018 valgt at selvbudgettere.
Valget af selvbudgetteret udskrivningsgrundlag skyldes dels et meget lavt skøn for indbyggertallet pr. 1.
januar 2018 i statsgarantien, dels en forventning om et udskrivningsgrundlag der er på niveau med skønnet
i statsgarantien. Den forventede merindtægt fra valg af selvbudgettering udgør 2,8 mio. kr. på forskud af
indkomstskat og 6,9 mio. kr. fra tilskud og udligning. Samlet 9,7 mio. kr.
Budgetbeløbene i overslagsårene er skønnet ud fra en model KL vedligeholder indeholdende oplysninger fra
alle landets kommuner og indeholdende de forventede forudsætninger som ligger til grund for kommunernes
økonomiforhandlinger med regeringen. Da beregningerne bygger på forudsætninger om kommende aftaler
mellem regeringen og KL, og da der er overvejelser omkring ændringer i tilskud- og udligningssystemet, så
er der en betydelig usikkerhed i skønnene.
Kommunerne betaler et udviklingsbidrag til regionerne beregnet ud fra indbyggertal og en takst som
fastlægges i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi. Beløbet er især tænkt som
finansiering af regionens arbejde med vækstfremme, erhvervsinitiativer, infrastruktur og mobilitet.
I forbindelse med kommunernes overtagelse af de statslige opgaver for forsikrede ledige modtager
kommunerne et såkaldt beskæftigelsestilskud til dækning af kommunens udgifter til ydelser.
Der er videreført et særligt tilskud på ældreområdet og en pulje til brug for bedre kvalitet i ældreplejen. Der
er i 2017 kommet et nyt tilskud til akutfunktioner i hjemmesygeplejen. Derudover er der et særligt tilskud
vedrørende bedre kvalitet i dagtilbud.
I aftalen om kommunernes økonomi i 2018 indgår et ekstraordinært tilskud til kommunernes likviditet, der
for Syddjurs Kommune er udmeldt til 23,0 mio. kr. Tilskuddets størrelse er en mellemting i forhold til de
tidligere år, fordi Syddjurs Kommune modtager fra to ud af de tre parametre der indgår i beregningen. For
overslagsårene er det forudsat, at tildelingen vil være fordelt svarende til nøglen for tildeling af statstilskud.
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10.768 Skatter
Hele 1.000 kr.
Indkomstskat, forskud
Skrå skatteloft, medfinansiering
Forskudsbeløb af selskabsskat m.v.
Forskerskat og dødsboskat
Grundskyld
Dækningsafgift af off. ejendom
Bevilling i alt

2018

2019

2020

2021

-1.733.500 -1.791.916 -1.851.380 -1.926.126
6.460

6.490

6.490

6.490

-19.741

-18.000

-18.000

-18.000

-500

-500

-500

-500

-261.081

-261.081

-295.716

-315.074

-2.498

-2.498

-2.498

-2.498

-2.010.860 -2.067.505 -2.161.604 -2.255.708

Kommunal indkomstskat
Kommuner skal senest ved budgetvedtagelsen beslutte om der for det kommende budgetår vælges
statsgaranti eller selvbudgettering. Valget sker for 1 år ad gangen. For 2018 er der valgt selvbudgettering
især med baggrund i skønnet for befolkningstallet pr. 1. januar 2018 i statsgarantien.
Udskrivningsgrundlaget er skønnet til 6.693,1 mio. kr., hvilket ved skatteprocent på 25,9 giver en indtægt på
1.733,5 mio. kr. Skatteprocenten er uændret i forhold til 2017. Der er skønnet et folketal pr. 1. januar 2018 på
42.216. I overslagsårene er der brugt forudsætninger fra KL’s skøn over udviklingen i det statsgaranterede
udskrivningsgrundlag.
Som følge af de skattestigninger der har været i tidligere år, senest i 2015, skal kommunen finansiere en
del af det tab staten har på skatteydere, der som følge af kommunens beskatningsniveau rammer det skrå
skatteloft. Medfinansieringen skønnes at udgøre 6,5 mio. kr. i 2018.
Selskabsskat
Selskabsskatten i budgetåret 2018 er fastlagt ud fra kendte data fra indkomståret 2015 og udmeldes af
staten. Indtægten varierer en del fra år til år, hvilket gør skøn usikre. I overslagsårene er det derfor valgt at
budgetlægge forsigtigt med et beløb på 18 mio. kr.
Forskerskat og dødsboskat
Kommunerne modtager en andel af bruttoskat efter §48E i kildeskatteloven omhandlende forskere m.v. Hertil
kommer indtægter fra dødsbobeskatning.
Grundskyld
Udskrivningsgrundlaget for grundskyld skønnes i 2018 at være 9.570,4 mio. kr. Heraf vedrører 2.345,8
mio. kr. produktionsjord, hvoraf der maksimalt kan opkræves 7,2 promille. På baggrund af en aftale med
ministeriet om skatteudskrivning i 2013 er grundskyldspromillen sat til 33,80. Den maksimale lovlige
grundskyldspromille er 34.
Grundlaget for kommunens ejendomsskat forventes at blive ændret frem til budgetlægningen for 2019. Det
er derfor valgt at videreføre grundlaget i 2018 til 2019, og herefter indarbejde en stigning.
Anden skat på ejendom
Der er vedtaget fastlæggelse af maksimal dækningsafgift på offentlige ejendommes grundværdi på 15
promille og maksimal dækningsafgift på offentlige ejendommes forskelsværdi på 8,75 promille.
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10.822 Forskydninger i likvide aktiver
Hele 1.000 kr.

2018

2019

2020

2021

Indeståender i pengeinstitutter m.v.

-3.187

-13.464

-3.182

3.669

Bevilling i alt

-3.187

-13.464

-3.182

3.669

Bevillingen repræsenterer kommunens under- eller overskud i det pågældende regnskabsår. Udgifter er
beløb som tilføres kassebeholdningen, hvilket vil sige overskud.
10.825 Finansforskydninger
Hele 1.000 kr.

2018

2019

2020

2021

Aktiekapital Århus Lufthavn

1.170

1.170

0

0

Grundkapitalindskud - Landsbyggefonden

2.000

2.000

2.000

2.000

-50

-50

-50

-50

-200

-200

-200

-200

5.000

5.000

5.000

5.000

-30.282

-11.360

0

0

Bidrag Kolind Vandværk
Lån Fregatten Jylland
Deponeringspulje
Byggelån ældreboliger
Kirkeskat
Bevilling i alt

0

0

0

0

-22.362

-3.440

6.750

6.750

Finansforskydninger
Der er afsat beløb i 2018 og 2019 til finansiering af eventuelle yderligere bidrag fra ejerkommunerne.
Landsbyggefonden
Der er afsat en årlig pulje på 2 mio. kr. til indskud i Landsbyggefonden til nye almene boliger.
Bidrag vandværker
Det er afsat beløb vedrørende forskud til vandforsyning til Mårup og eventuelt Stabrand.
Lån Fregatten Jylland
Der budgetteres med en indtægt på 0,2 mio. kr. som afdrag på et kommunalt ydet lån til Fregatten Jylland.
Deponeringspulje
I budget 2018-2021 er der afsat 5,0 mio.kr. årligt til afdækning af deponeringspligten, som Syddjurs
Kommune pålægges, når en selvejende institution mv. optager lån til finansiering af et anlæg hvori der sker
en kommunal aktivitet.
Byggelån ældreboliger
Beløbet er den forventede finansiering på 88 % af anlægsudgiften til ældreboliger i byggeperioden. I
byggeperioden sker finansieringen, som træk på en byggekredit ud fra forbruget på anlægsbevillingen. Der
vil således kunne opstå periodeforskydninger mellem regnskabsårene.
Kirkeskat
Kirkeskatten fastlægges af provstiet ud fra forventningerne til kirkeskat, landskirkeskat, tilskud fra fælles
fonden samt udgiften til udbetaling til de lokale kirkekasser m.v. Skatten for 2018 er fastsat til 1,00 procent.
Udskrivningsgrundlaget er ved selvbudgettering skønnet til 5.717,3 mio. kr. som ville have været det samme
niveau ved valg af statsgaranti.
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10.855 Forskydninger i langfristet gæld
Hele 1.000 kr.
Låneoptagelse, Kommune Kredit
Afdrag på lån, KommuneKredit
Afdrag på lån, ældreboliger

2018

2019

2020

2021

-24.000

-28.000

-28.000

-28.000

33.800

34.744

37.436

40.000

6.135

6.289

6.449

6.600

Samlet afdrag

39.935

41.033

43.885

46.600

Bevilling i alt

15.935

13.033

15.885

18.600

I 2018 optages der lån for 24,0 mio. kr. Det sker med baggrund i den økonomiske politik, efter hvilken der
som udgangspunkt ikke optages lån for mere end der afdrages på det skattefinansierede område.
Den forventede låneramme i budget 2018 er på cirka 24,0 mio. kr.
• 10,0 mio.kr. i lånedispensation, som 10 år likviditetslån.
• 4,0 mio.kr. i lånedispensation fra effektiviseringspuljen til en anlægsinvestering på 5,575 mio. kr. til
velfærdsteknologi i hjemmeplejen og nyt aflastningstilbud for børn og unge med funktionsnedsættelser..
• 10,0 mio. kr. i automatisk låneadgang fra investeringer i energibesparende foranstaltninger heraf 5,0
mio. kr. i ny gadebelysning.
Lånerammen bliver påvirket, såfremt der ændres på de afholdte anlægsudgifter.
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Udvalget for sundhed, ældre- og socialområdet – SÆ udvalget
Politisk arbejdsform

Udvalget for sundhed, ældre- og socialområdet består af 5 medlemmer.
Udvalget træffer afgørelse i sager om ydelser m.v. til enkeltpersoner over 18 år på det sociale og
sundhedsmæssige område
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale og sundhedsmæssige opgaver
vedrørende personer over 18 år, herunder:
• hjemmehjælp, hjemmepleje, hjælpemidler og boligændringer
• ældreboliger, plejeboliger, dagcentre og madservice
• voksenhandicapområdet
• området for psykisk syge
• forebyggelses- og misbrugsområdet
• sociale pensioner
• opgaver vedrørende kommunens sociale institutioner og private og selvejende institutioner som
byrådet har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser efter social- og
sundhedslovgivningen, dog undtaget børnepasningsmuligheder i institutioner og dagpleje
• borgerinddragelse på udvalgets område
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af opgaver vedrørende:
• kommunal tandpleje
• kommunelæge
• sundhed og genoptræning
• generelle sundhedsfremmende tiltag i samarbejde med andre relevante fagudvalg
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af opgaver vedrørende boligsikring og beboerindskud.
Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om sociale udbygningsplaner og andre
sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med økonomiudvalget
Udvalget varetager bygge- og anlægsopgaver inden for udvalgets område, herunder programoplæg,
byggeprogram, dispositionsforslag og projektforslag, forprojekt og hovedprojekt samt udførelse af bygge- og
anlægsarbejder i overensstemmelse med kommunens vedtagne bygnings- og energipolitik.
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Overordnet budget - sundhed, ældre- og socialområdet
Udvalget har i budget 2018 en samlet driftsbevilling på netto 778,8 mio. kr. samt en bevilling på
rådighedsbeløb til anlæg på 54,0 mio. kr.
Hele 1.000 kr.

2018

2019

2020

2021

12.462 – Sygehusudgifter m.v.

176.829

182.035

186.742

189.900

12.532 - Sundhed og omsorg

391.112

395.263

410.215

417.434

12.538 - Tilbud til voksne med særlige behov

177.212

175.987

175.486

175.486

33.612

33.648

33.648

33.648

778.766

786.932

806.092

816.469

12.462 – Sygehusudgifter m.v.

2.299

15.233

0

0

12.532 - Sundhed og omsorg

45.589

17.201

0

0

6.094

0

0

0

53.982

32.434

0

0

832.748

819.366

806.092

816.469

12.557 - Kontante ydelser
I alt drift

12.538 - Tilbud til voksne med særlige behov
I alt anlæg
Bevilling i alt

Derudover er der udarbejdet et anlægsbudget på plejeboligområdet, jf. nedenstående tabel.
Hele 1.000 kr.

2018

2019

2020

2021

Rønde øvrige institutioner m.v.

2.299

15.233

0

0

Sygehusudgifter m.v. i alt

2.299

15.233

0

0

526

526

0

0

Serviceareal Rønde

4.164

1.519

0

0

Serviceareal Kolind

3.463

1.446

0

0

Plejeboliger Rønde

21.540

7.600

0

0

Plejeboliger Kolind

12.871

5.310

0

0

2.775

800

0

0

250

0

0

0

Sundhed og omsorg i alt

45.589

17.201

0

0

Bevilling i alt

47.888

32.434

0

0

Sygehusudgifter m.v.:

Sundhed og omsorg:
ABA-brandalarmering, plejecenter og -boliger

Pulje til velfærdsteknologi, ældre/handicappede
Lokaler og parkering til sygeplejen

Anlægsbevillingerne vedrører hovedsagelig byggeprojekterne i Kolind og Rønde, der er igangsat og
forventes færdiggjort i 2019. I Kolind opføres 28 demensegnede plejeboliger med tilhørende fælleslokaler og
servicearealer. I Rønde bygges 40 nye plejeboliger med tilhørende fælleslokaler, servicearealer mv.  
Endvidere er der bevilling til ABA-brandalarmering på plejecentrene i 2018 og 2019 samt bevilling til
velfærdsteknologi
I dag udvides med plejeboliger i Rønde med et ”byens hus”, der vil rumme genoptræning, værested,
familieværk, rusmiddelcenter og flere andre tilbud. I Kolind bygges der flere demensboliger og et
demensdagscenter.

66

Politikerhåndbog 2018
Udvalget for sundhed, ældre- og socialområdet

Derudover er der med Syddjurs Kommunes budget 2018 afsat 250.000 kr. til et udviklingsprojekt i forhold
til placering af hjemmesygeplejen fremadrettet, herunder en analyse vedrørende nye lokaler til sygeplejen,
parkering og lokale fællesmøder.

Statslige puljer

Staten opretter puljer som led i politiske aftaler med særlige formål for øje. Disse puljer udgør også en del
af Syddjurs Kommunes budget, og fungerer som et styringsredskab, der skal give kommunen et incitament
til at forfølge landspolitiske mål. Som eksempler på puljer kan nævnes værdighedsmidlerne, klippekort til
beboere på plejecentre samt de puljemidler, der gives i forbindelse med finansloven 2018.
Med finansloven 2016 blev der afsat 1. mia. kr. årlig fra 2016 og frem til at understøtte udbredelsen og
implementeringen af en værdighedspolitik i landets kommuner. Syddjurs Kommunes værdighedspolitik
ønsker at styrke fokus på en forståelse af værdighed, der yderligere understøtter og fremmer det gode
arbejde, som kommunens ældrepolitik allerede har sat retning for. Værdighedspolitikken uddybes senere i
dokumentet.
I aftalen om finansloven 2017 blev der afsat 380 mio. kr. årligt fra 2017 og frem til et klippekort til ekstra
hjælp til ældre plejehjemsbeboere. Formålet er, at plejehjemsbeboerne selv skal være med til at bestemme,
hvad den ekstra hjælp kan gå til. Ordningen indebærer, at plejehjemsbeboerne får det, der svarer til ca. en
halv times ekstra hjælp og støtte om ugen.
Af fokusområder i finansloven 2018 målrettet sundheds- og omsorgsområdet kan nævnes:
• Bedre bemanding i ældreplejen
• Aflastning af pårørende
• En værdig død
• Bedre indsats mod sygefravær
• Frit valg på genoptræning
• Forsøg med styrket frit valg på ældreområdet
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Sundheds- og ældreområdet – SÆ udvalget
Byrådets visioner
I Syddjurs Kommune har vi stort fokus på koordinering og sammenhæng i borgerforløb, så vi bedst muligt
kan støtte den enkelte og skabe mere sundhed for pengene. Vores opgave er sammen med borgeren
at skabe lige muligheder for et godt og aktivt liv – et liv, hvor velfærd og sundhed fremmes og sygdom
forebygges eller behandles med tværfaglighed og høj kvalitet.
Syddjurs Kommunes vision om ”vi gør det – sammen” understreger, at velfærden skal udvikles i et
samarbejde med borgere, erhvervsliv og de professionelle organisationer. En vision som også Sundhed
og Omsorg skriver sig ind i, idet der arbejdes med innovativ opgaveløsning, velfærdsteknologi og høj
inddragelse af borgere, medarbejdere, frivillige og foreninger.
Med Sundhed og Omsorgs sektorplan 2017-2020 skitseres områdets strategiske prioriteringer inden for
økonomi, politik og faglighed. De bærende principper for opgaveløsningen er:
• Borgeren sættes i centrum
• Pårørende, frivillige og netværk er værdifulde samarbejdspartnere
• Faglig kvalitet kræver højt kompetenceniveau og tværfagligt samarbejde
• Forandringer skal skabe forbedringer
Sektorplanen fungerer som et overordnet styringsdokument, der beskriver både indsatser, lokale politikker
og nationale tiltag, som Syddjurs Kommune deltager i. I det følgende beskrives kort Syddjurs Kommunes
lokale politikker inden for Sundhed og Omsorgsområdet samt de aftaler og samarbejder, som kommunen
indgår i.

Politisk besluttede forandringer
Ældrepolitik
Syddjurs Kommunes ældrepolitik blev formuleret i 2013. Med afsæt i visionen om inddragelse af borgere
er Syddjurs Kommunes ældrepolitik blevet udarbejdet i tæt samarbejde med ældrerådet, handicaprådet,
medarbejdere og ledere. Den indgår som grundlag for de beslutninger, der træffes og for de aktiviteter, der
efterfølgende sættes i gang. Ældrepolitikken skal ses i sammenhæng med de indsatser, der er beskrevet i
kommunens øvrige politikker – bl.a. demenspolitikken og sundhedspolitikken
De udfordringer vi møder i dag er store. Både i forhold til at sikre det rette indhold i de offentlige tilbud
og i forhold til at få ressourcerne til at række. Alligevel kan borgere i Syddjurs Kommune forvente, at
ældresektorens opgaver og tilbud gives efter den enkeltes behov, og at det sker i trygge rammer, der
understøtter et fortsat aktivt liv. Et aktivt liv, der er forskellig fra borger til borger, og hvor borgeren selv
bidrager og pårørende inddrages. Vi skal sikre plads til både den borger, der har behov for pleje og den
borger, som ved vejledning og træning kan forblive mest mulig selvhjulpen.
Ældrepolitikkens fire temaer er følgende:
• Borgeren først
• Aktiviteter og fællesskab
• Et aktivt sundt liv
• Kompetence og den nyeste viden
Link til Ældrepolitik i Syddjurs Kommune
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Værdighedspolitik
Med værdighedspolitikken beskrives, hvordan den kommunale hjælp fokuserer på at bevare og fremme det
værdige liv for borgeren. Vi vil sikre og bevare værdige liv for borgerne, også når de bliver ældre og har brug
for hjælp. Borgeren vil møde medarbejdere, der vil efterstræbe at tage vare på den værdige ældrepleje ud
fra tre grundlæggende principper:
• Respekt for borgerens selvbestemmelse – frihed til at sige til og fra
• Hensyn til borgerens integritet – et liv på egne præmisser
• Omsorg for borgerens sårbarhed – retten til at blive draget omsorg for, når man ikke længere selv kan
Med afsæt i ovennævnte vision har værdighedspolitikken fem fokusområder. Disse understreger Syddjurs
Kommunes prioriteringer inden for ældreplejen og konkretiserer, hvordan de tildelte midler fra staten med
fordel kan anvendes. De fem fokusområder er følgende:
• Livskvalitet
• Selvbestemmelse
• Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
• Sundhed, mad og ernæring
• En værdig død
Demenspolitik
Syddjurs Kommune ønsker med afsæt i et stærkt borgerperspektiv at være på forkant med de bedst mulige
løsninger inden for demensområdet således, at borgeren så vidt muligt kan mestre sin egen hverdag, og
fortsætte det liv borgeren altid har levet – også når demenssygdommen indtræffer.
Nationalt har man med Den nationale demenshandlingsplan 2025 udarbejdet et fælles værdigrundlag på
demensområdet, og i den forbindelse sat nogle langsigtede mål for demensindsatsen frem mod år 2025.
Målene understøttes af en række initiativer fordelt på fem fokus områder, som forsøger at imødekomme
udfordringerne på demensområdet. Syddjurs Kommunes demenshandleplan tager afsæt i samme
fokusområder og skal således ses i sammenhæng med den nationale indsats:
• Tidlig opsporing og kvalitet i udredning og behandling
• Bedre kvalitet i pleje, omsorg og rehabilitering
• Støtte og rådgivning til pårørende til mennesker med demens
• Demensvenlige samfund og boliger
• Øget videns- og kompetenceniveau
Med demenshandleplanen 2017-2021 fokuserer vi på, at borgere i Syddjurs Kommune kan leve et godt liv
med og på trods af demens – både som syg og som pårørende. Følgende værdier er grundlæggende for
Syddjurs Kommunes demenshandleplan for 2017-2021:
• Værdighed
• Respekt for forskellighed og det levede liv
• Indflydelse på eget liv
• Tryghed
• Faglighed
Mennesker med demens skal opleve en høj faglighed, som bygger på værdighed. Det stiller krav til vores
faglige indsatser, hvor medarbejdere i Syddjurs Kommune skal være klædt på til at italesætte, hvad vi ser,
men på en værdig måde og med respekt for forskellighed og det levede liv. Vores indsatser og tilgang til
borgeren med demens favner bredt og er identitetsbevarende. Vi sikrer, at der er plads til forskelligheder, og
at borgeren ikke føler sig tvunget til at efterleve andre normer og værdier, end vedkommende er vant til. Det
er vores opgave, at borgeren med demens og de pårørende føler selvbestemmelsesretten og indflydelse
på eget liv. Derfor tilbyder vi skræddersyede tilbud inden for kommunens rammer, der gør, at livet kan leves
videre, selvom man har fået en sygdom.
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Formålet med Sundhed og Omsorgs demenshandleplan er at sikre en tryghed i indsatserne og skabe
livskvalitet for både borgere med demens og deres pårørende i Syddjurs Kommune. Kernegrundlaget for
vores arbejde er at skabe relationen før opgaven, og sikre at den gode relation indgår i alle kontaktflader
med borgeren. Det kræver fleksibilitet og synlighed fra kommunens side, og det stiller krav til vores faglige
kompetencer. Vi har ansvaret for at bringe vores faglighed i spil og klæde enhver medarbejder på således
de rigtige faggrupper inddrages for at nå borgerens behov. Vi skaber fagligheden ud fra observationer,
faglig vurdering og refleksiv dialog. Derudover er det vigtigt, at Syddjurs Kommune hele tiden udvikler sig
på demensområdet, tænker ny forskning ind i demensindsatsen og indgår i tværfaglige samarbejder – både
internt i kommunen og eksternt.
Frivillighedspolitik
Syddjurs Kommunes frivillighedspolitik skal understøtte sammenspillet med frivillige, organisationer og
foreninger til gavn for de ældre medborgere. Frivillighedspolitikkens målsætninger lægger op til, at der skal
skabes gode rammer for det frivillige arbejde, og at udvikling af den frivillige indsats netop sker i et samspil
og tæt samarbejde med de frivillige, der har ældre som målgruppe.
Sundhed og Omsorgs overordnede mål for frivillighedspolitikken er følgende:
• Forny og forbedre udviklingen med nye perspektiver for den sociale indsats
• Fremme aktivt medborgerskab og frivillighedskultur
• Styrke de frivillige organisationers virke.
• Styrke det tværgående samarbejde for at opdyrke nye områder, hvor frivillige fortsat kan spille en rolle
for at forny og forbedre udviklingen
Frivillighedspolitikken skal ses i sammenhæng med Sundhed og Omsorgs øvrige strategier og politikker.
Vi skal således hele tiden sikre, at vi også udvikler vores samarbejde med frivillige. Derfor har Sundhed og
Omsorg som mål at udforme en ny frivillighedspolitik i 2018.
Link: Frivillighedspolitik på ældreområdet
Velfærdsteknologi
Der er ingen tvivl om, at rammerne for den offentlige sektor er udfordret. Vi har et stigende antal ældre,
et stigende udgiftspres på en række velfærdsydelser og samtidig stiger borgernes forventninger til den
offentlige sektor. Med regeringens Sammenhængsreform 2017 lægges op til en udvikling og effektivisering
af den offentlige sektor, så vi både får en mere sammenhængende offentlig sektor og mere sundhed
for pengene. Vi som kommune får et langt større ansvar for sundheden i borgerens nærmiljø, hvorfor
kapaciteten i det samlede sundhedsvæsen skal udnyttes smartere. Det forudsætter fleksible rammer,
så medarbejderne kan løse flere opgaver, at borgeren kan opleve større fleksibilitet i behandlingen og
leve et liv, hvor sygdommen spiller en mindre rolle. Vi ser velfærdsteknologien som én af løsninger på
velfærdssamfundets udfordringer. Velfærdsteknologien er i sig selv ikke et led mod forebyggelse af sygdom,
højere livskvalitet og bedre trivsel, men snarere en forudsætning for, at vi i fremtiden kan lykkes med at indfri
disse målsætninger til gavn for Syddjurs Kommunes borgere og medarbejdere.
Med Syddjurs Kommunes Center for Velfærdsinnovation samt veltek2020-programmet sikres udvikling,
afprøvning og implementering af velfærdsteknologiske løsninger. Følgende er visionerne for Center for
Velfærdsinnovation:
• Mere borgernær service
• Udvidelse af kendskabet til Hjælpemiddelcentret
• Brugerdrevet innovation og forbedret arbejdsmiljø
• Åben indgang for virksomheder
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Ovenstående visioner skal være bærende for, at den fremtidige velfærdsteknologi gør gavn for
borgeren og medarbejderen, og de skal fungere som pejlemærker for den konkrete implementering af
velfærdsteknologiske løsninger.
Syddjurs Kommune har vist, at anvendelsen af velfærdsteknologi bidrager til positive gevinstmuligheder.
De gevinster, som tidligere er identificeret som følge af indførelsen af velfærdsteknologi og telesundhed, er
skitseret nedenfor:
Kvalitetsforbedring
for den ældre

Forbedring af det
fysiske arbejdsmiljø
for medarbejderen

Effektivisering af
arbejdsopgaver

• Øget selvhjulpenhed

• Forbedret arbejdsmiljø

• Arbejdskraftbesparende

• Øget livskvalitet

• Mindre sygefravær

• Øget effektivitet

• Øget værdighed

• Færre arbejdsskader

• Ressourcebesparelse

• Øget sikkerhed
• Øget service
Center for Velfærdsinnovation og veltek2020-programmet går både hånd i hånd med de øvrige
indsatsområder inden for Sundhed og Omsorg, herunder f.eks. rehabilitering og forebyggelse, men vi skriver
os ligeledes ind i de nationale strategier. Det ses i ”Strategi for digital velfærd”, som specifikt definerer
nationale velfærdsteknologiske løsninger, som skal tages i brug og udvikles i Danmark i perioden 2013-2020.
Således er Syddjurs Kommunes Center for Velfærdsinnovation og veltek2020 en måde at imødekomme de
mange nationale og fælleskommunale velfærdsteknologiske initiativer.
Link:
Sundhedspolitik
Syddjurs Kommunes vision med sundhedspolitikken er, at Syddjurs Kommune skal være dén kommune i
Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt sundt og langt liv med overskud til
også at være noget for andre. Sundhedspolitikken ”NYD LIVET – det smitter” er et sundhedsknus til Syddjurs
og udtrykker ønsket om at sprede og formere sundheden i hele kommunen således alle får mulighed for et
liv med livskvalitet.
Konkret er der et ønske om, at sundheden smitter alle borgere ved at:
• Lade børn og unge komme godt fra start
• Lade sunde valg være nemme valg
• Fremme fællesskabet
• Skabe tilgængelighed og meningsfulde tilbud til alle borgere
Sundhedspolitikken for Syddjurs Kommune 2012-2016 er en vigtig forudsætning for at realisere byrådets
overordnede vision om Syddjurs Kommune som rammen om det gode liv. Politikken indeholder kommunens
visioner for, hvordan sundheden i kommunen udvikler sig og skal udvikle sig. Derfor vil Sundhedspolitikken
også stå overfor en revidering i 2018.
Link: Sundhedspolitik 2012-2016
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Alkoholpolitik
Syddjurs Kommunes byråd har vedtaget en alkoholpolitik, der bærer visionen om, at Syddjurs Kommune
fremmer en hensigtsmæssig alkoholkultur og hensigtsmæssige alkoholvaner for alle borgere og kommunens
ansatte. Det betyder, at alkoholforbruget ikke må belaste den enkeltes sociale, fysiske og psykiske formåen,
dennes familie og børn samt samfundet. Formålet med alkoholpolitikken er at styrke den forebyggende
og behandlende indsats i kommunen, så alkoholdebuten udskydes og flere borgere får sundhedere
alkoholvaner. Samtidig ønskes sammenhæng mellem forebyggelse, tidlig indsats og behandling på
alkoholområdet.
Politikken indeholder følgende indsatsområder:
• Det skal være let at tage det sunde alkoholvalg
• Alle, der berøres af et alkoholproblem, skal tilbydes hjælp til at håndtere dette
• Der skal tages hånd om alkoholproblemer så tidligt som muligt
• Den sunde alkoholkultur skal understøttes og udvikles
Sundhedsaftalen
I Sundhedsloven § 205 (samt i tilhørende bekendtgørelse og vejledning) stilles krav om, at regionerne skal
indgå sundhedsaftaler med de enkelte kommuner på centrale områder. Aftalerne indgås én gang i hver
valgperiode. Aftalen skal indeholde følgende fire obligatoriske indsatsområder:
• Forebyggelse
• Behandling og pleje
• Genoptræning og rehabilitering
• Sundheds-it og digitale arbejdsgange
Sundhedsaftalen er en aftale mellem Region Midtjylland, kommunerne i regionerne og praktiserende
læger om fælles forpligtelser og samarbejde på sundhedsområdet. Aftalen understøtter, at den enkelte
borger modtager en indsats, der er sammenhængende og af høj kvalitet – uanset antallet af kontakter eller
karakteren af den indsats, der er behov for. Med andre ord er det en måde at sikre ensartethed i tilbud til
borgeren. Sundhedsstyrelsen gokender sundhedsaftalen, som baserer sig på følgende værdier:
• Vi sætter borgeren først
• Vi skaber resultater
• Vi udfordrer varetænkning
Sundhedsaftalen 2015-2018 er opdelt i to – én politisk aftale samt én sundhedsaftale:
• Den politiske aftale: ”Mere sundhed i det nære” indeholder visioner, mål og værdier for
sundhedssamarbejdet og sætter en fælles politisk retning for udviklingen af det sammenhængende og
nære sundhedsvæsen.
• Sundhedsaftalen: den operationelle del af aftalekomplekset. Den bidrager til, at kommuner, region og
praksissektoren efterlever de lovgivningsmæssige krav og de politiske mål for sundhedsaftalen.
En høringsversion af Sundhedsaftalen 2019-2022 vil ligge klar ultimo 2018.
Link: www.sundhedsaftalen.rm.dk
Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
Kommunernes Landsforening udarbejdede i 2012 udspillet ”Det nære Sundhedsvæsen”, der skitserer en
strategi for etableringen af et stærkt, nært sundhedsvæsen. Visionen med udspillet er at udvikle et nært
sundhedsvæsen, hvor kommuner på tværs af forvaltningsområder arbejder sammen med almen praksis
om at give danskerne et sundere og længere liv, som leves aktivt og produktivt uden sygdom og begrænset
funktionsevne.
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Med det nære sundhedsvæsen har KL sat fokus på behovet for forandring, hvor borgerens forløb skal sættes
i centrum for de sundhedsmæssige indsatser. Således skal alle sundhedsvæsenets aktører samarbejde, hvis
vi ønsker et effektivt og kompetent sundhedsvæsen i Danmark. KL’s vision for det nære sundhedsvæsen er
følgende:
• At være borgerens indgang til sundhedsvæsen
• Fremme sund livsstil og forebygge sygdom
• Forebygge indlæggelser ved levering af almen og specialiseret sygepleje, genoptræning og
rehabilitering
• Understøtte borgerens muligheder for at tage vare på sig selv gennem brug af uddannelse og teknologi
• Skabe sammenhæng i borgerforløb på tværs af sektorer
• Arbejde ud fra sidste nye viden og med højt kompetenceniveau
I 2017 udgav KL, Danske Regioner og staten en afrapportering med 20 anbefalinger til det nære
sundhedsvæsen. Målet er, at alle borgere skal møde et sundhedsvæsen. Der tilbydes høj kvalitet og
inddragelse af både borgere, pårørende og civilsamfundet. Hverdagslivet, der for mange er præget af
sygdom, skal understøttes, så den enkelte kan mestre sit eget liv. Derudover er fokus på den ældre
medicinske patient, patienter med kroniske sygdomme og mennesker med psykiske lider. Målgrupper
som udgør en stor andel af aftagerne af indsatserne i Sundhed og Omsorg. Et tredje fokus er data,
kvalitetsudvikling, kompetenceudvikling af personalet samt sammenhængende og koordinerede indsatser på
tværs og systematisk understøttelse af borgerens egenomsorg i sygdomsforløbet.
Den ældre medicinske patient
I 2016 fastlagde regeringen en handleplan for den ældre medicinske patient, hvor 1,2 mia. kr. i perioden
2016-2019 blev prioriteret til en række initiativer. Handleplanen omhandler, at ældre borgere skal være
trygge i sundhedsvæsenet, og der skal leveres en sammenhængende indsats på tværs af sektorer og
faggrupper – særligt i forhold til de svagere og mere sårbare patientgrupper. Således skal der være en
overordnet indsats, der tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov med hensynstagen til den enkeltes
livssituation. Fokus er på at løfte kompetencer og styrke tilbud i kommunalt regi, så vi kan forebygge unødige
indlæggelser og skabes en koordineret, sammenhængende indsats.
Initiativerne i handlingsplanen retter sig mod alle sektorer - sygehuse, almen praksis og kommuner. Med
handlingsplanen sættes der konkret ind i forhold til otte initiativer, der skal forbedre indsatsen for den ældre
medicinske patient. Disse initiativer er følgende:
• Tidligere opsporing og rettidig indsats
• Styrkede kommunale akutfunktioner
• Kompetenceløft i den kommunale hjemmesygepleje
• Styrket indsats mod overbelægning
• Flere udgående sygehusfunktioner og øget rådgivning til kommuner og almen praksis
• En indsats der hænger mere sammen
• Bedre styr på medicinen
• Bedre digitalt samarbejde i komplekse patientforløb
Link: https://www.sst.dk/da/aeldre/aeldre-medicinske-patient
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Opfølgning på politisk besluttede forandringer
Brugertilfredshedsundersøgelser og borgerinddragelse
Syddjurs Kommune ønsker, at borgerne oplever indflydelse og samspil med kommunen, når vores
nye tilbud og indsatser skal udvikles. Dette kan bl.a. ske gennem inddragelse af borgerne gennem
tilfredshedsundersøgelser. Udvalget for Sundhed, ældre og social har besluttet, at der skal gennemføres
brugertilfredshedsundersøgelser på alle udvalgets områder.
Sundhed og Omsorg vil derfor i 2018 gennemføre nye brugertilfredshedsundersøgelser for
området. Derudover arbejder Sundhed og Omsorg internt med både kvalitative og kvantitative
tilfredshedsundersøgelser af både borger og medarbejder samt høj grad af borgerinddragelse ved
implementering af nye indsatser.
Brugertilfredshedsundersøgelsernes resultater kan ses med følgende link:
http://www.syddjurs.dk/brugertilfredshedsundersoegelse-2015

Serviceniveau og kvalitetsstandarder – sagsbehandlingsfrister
Kvalitet, forbedring og patientsikkerhed
Syddjurs Kommune arbejder fokuseret på at sikre den faglige kvalitet. Dette er blandt andet sket med
aftaleindgåelse med Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS), hvor området har
opnået akkreditering efter Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) i 2016.
Vi arbejder således med at etablere en kvalitetsorganisation, der understøtter kontinuerlig kvalitetssikring af
de faglige indsatser. Ved akkrediteringen er der sket en ekstern vurdering af den faglige og organisatoriske
kvalitet. Vi har imødegået det nationale kvalitetsprogram, idet Sundhed og Omsorg har opnået en
kvalitetskultur, der bidrager positivt til de otte nationale mål for kvalitet inden for sundhedsområdet.
Derudover er Syddjurs Kommune blevet udvalgt af Dansk selskab for patientsikkerhed til at deltage i
programmet ”I Sikre Hænder”. Programmet har som mål at give sikker og tryg behandling i ældreplejen ved
at systematisere arbejdsgange. Fokus i den forbindelse er bl.a. på reducering af tryksår og medicinfejl.
Serviceniveau og kvalitetsstandarder
Syddjurs Kommunes serviceniveau fastlægges på baggrund af lovpligtige kvalitetsstandarder inden for
pleje og omsorg samt sygepleje. Serviceniveauet vedrørende hjemmehjælp er beskrevet i vedtagne
kvalitetsstandarder og ydelseskataloger for området. Implementeringen og harmoniseringen af
serviceniveauet sker via vurderinger af brugernes funktionsniveau og behov for hjælp. Disse visitationsbesøg
foretages af sundhedspersonalet ansat under myndighedsfunktion. Hjemmehjælpen er underlagt
bestemmelserne om frit valg, hvorfor der er også er private udbydere på området.
Serviceniveau og kvalitetsstandarder findes på syddjurs.dk:
Link: Serviceniveau og kvalitetsstandarder på sundheds- og omsorgsområdet
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Budget og budgetbemærkninger – Sundhed , ældre og omsorg

(Diagrammerne er nettoudgifter, det vil sige at brugerbetaling og refusioner og lignende er trukket fra i udgifterne.)
Fra 2017 har sundheds- og omsorgsområdet været opdelt i to bevillinger. Der er en bevilling – Sygehusudgif
ter m.v., der skal dække de udgiftsområder, hvor kommunen kun har en beskeden indflydelse på ydelses
mængde og dermed heller ikke på udgiftsstørrelsen.
Området omfatter følgende:
• Aktivitetsbestemt medfinansiering (sygehusudgifter)
• Ambulant specialiseret genoptræning
• Vederlagsfri fysioterapi
• Andre sundhedsudgifter – hospice, færdigbehandlede, begravelseshjælp og kørsel til læge
Derudover er der bevilling – Sundhed og Omsorg, der indeholder de udgiftsområder, hvor kommunen har en
betydelig indflydelse på serviceniveau og standarder m.v. Området omfatter følgende:
• Plejeboliger
• Hjemmepleje
• Sygepleje
• Madproduktion
• Træning
• Aktiviteter
• Sundhed
• Forebyggelse
• Tandpleje
• Forskellige følgeudgifter til ovenstående
• Boliger
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Sygehusudgifter m.v.
12.462 Sygehusudgifter m.v.
Hele 1.000 kr.

2018

2019

2020

2021

Ambulant specialiseret genoptræning

2.033

2.033

2.033

2.033

156.891

162.111

166.825

169.983

Vederlagsfri fysioterapi

13.519

13.519

13.519

13.519

Andre sundhedsudgifter

4.386

4.372

4.365

4.365

176.829

182.035

186.742

189.900

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Bevilling i alt

Den samlede driftsbevilling i budget 2018 til sygehusudgifter m.v. udgør 176,8 mio. kr.
Ambulant specialiseret genoptræning
Hele 1.000 kr.

2018

2019

2020

2021

Ambulant specialiseret genoptræning

2.033

2.033

2.033

2.033

Bevilling i alt

2.033

2.033

2.033

2.033

Bevillingen på 2,0 mio. kr. dækker kommunens fulde finansiering af den specialiserede ambulante
genoptræning, der finder sted på sygehuse. Det er sygehusene, der visiterer til den specialiserede
genoptræning, hvorfor kommunen ikke har indflydelse på udgiftens størrelse.
Aktivitetsbestemt medfinansiering
Hele 1.000 kr.

2018

2019

2020

2021

Aktivitetsbestemt medfinansiering

156.891

162.111

166.825

169.983

Bevilling i alt

156.891

162.111

166.825

169.983

Der er til medfinansiering af sundhedsudgifter i regionen budgetteret med 156,9 mio. kr. Beløbet dækker
betaling til regionerne vedr. lovbestemt medfinansiering af indlæggelser til behandling og genoptræning på
sygehuse, til ambulant behandling på sygehuse samt til behandling i praksissektoren.
Budgettet tager afsæt i økonomiaftalen mellem regeringen, KL og danske Regioner. I økonomiaftalen er
indarbejdet virkningen af en ny aldersdifferentieret afregningsmodel for den kommunale medfinansiering af
sygehusudgifterne. I den nye afregningsmodel, som er illustreret i nedenstående figur, er den kommunale
medfinansieringsprocent højere for de 0-2 årige og de 65+ årige. Det antages, at kommunerne har størst
mulighed for at påvirke udgiften i disse aldersgrupper, hvor der er en stærkere kontakt mellem borgere og
kommune.
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Foranlediget af den aldersdifferentierede model for afregning af den kommunale medfinansiering er der
indarbejdet en reduktion i budgettet for sygehusudgifterne på 2,4 mio. kr.. En del af denne reduktion
anvendes i sygeplejen til en styrket koordination og sammenhæng i overgangen fra sygehus til kommune
med øget fokus på at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser blandt borgerene i
aldersgrupperne 65-79 år og de 80+ årige.
Der er i budgettet indarbejdet demografisk regulering for årene 2019-2021, men ikke for 2018, hvor der tages
udgangspunkt i skøn fra KL. Demografiudviklingen er vist nedenfor. Aldersgruppen over 65 år er den, der
belaster sygehusudgifterne mest, og med baggrund i udgiften i 2016 er der forudsat en udgift på 15.534 kr.
pr. 65+ årig.

Beløb i 1.000 kr.
Stigning i antal borgere - i forhold til 2016
Beregnet demografi i 2018
Beregnet demografipulje i 2019 - 2021

2018

2019

2020

2021

591

915

1.202

1.405

9.180

9.180

9.180

9.180

0

5.035

9.484

12.642

I 2018 er der fortsat et loft for den kommunale medfinansiering på regionalt niveau, og det må forudsættes,
at der sker efterregulering for mer- eller mindre udgifter. Efterreguleringen vil dog først ske i 2019.
Vederlagsfri fysioterapi
Hele 1.000 kr.
Vederlagsfri fysioterapi
Ridefysioterapi - privat udfører
Bevilling i alt

2018

2019

2020

2021

12.575

12.575

12.575

12.575

944

944

944

944

13.519

13.519

13.519

13.519

Bevillingen på 13,5 mio. kr. dækker kommunens udgift til vederlagsfri fysioterapi hos såvel private som
kommunale leverandører. Borgerene har frit valg af leverandør.
Kommunerne har siden 1. august 2008 haft myndighedsansvaret og den fulde finansiering for den
vederlagsfrie fysioterapi. Vederlagsfri fysioterapi gives efter henvisning fra læge til såvel børn som voksne,
der opfylder en række fastsatte kriterier. Ordningen administreres indtil videre af regionen.
Siden 2015 har kommunen haft et eget tilbud om vederlagsfri fysioterapi. Hovedparten af borgerene, som
vælger de kommunale leverandører, er borgere i plejeboliger. De kommunale leverandører afregnes med 80
% af den takst, der betales til de private udfører.
Andre sundhedsudgifter
Hele 1.000 kr.

2018

2019

2020

2021

Andre sundhedsudgifter

3.131

3.117

3.110

3.110

Andre sundhedsudgifter - privat leverandør

1.255

1.255

1.255

1.255

Bevilling i alt

4.385

4.372

4.365

4.365
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Sundhed og omsorg
12.532 Sundhed og omsorg
Hele 1.000 kr.

2018

2019

2020

2021

17.897

17.689

17.689

17.689

2.731

2.735

2.680

2.680

54.360

54.665

54.698

54.778

Pleje og praktisk hjælp for borgere i egen bolig
(hjemmepleje)

112.375

117.488

117.396

117.396

Pleje og praktisk hjælp for borgere i plejeboliger m.v.

105.188

98.074

97.925

97.925

32.763

32.507

32.573

32.583

Tandpleje
Sundhedsfremme og forebyggelse
Genoptræning og aktiviteter

Hjemmesygepleje og forebyggende besøg
Køkken og madservice

499

499

499

499

4.090

4.169

4.018

4.018

555

555

555

555

Koordinering vedr. uddannelse

12.998

12.998

12.998

12.998

Boliger i ældreområdet

-9.822

-9.822

-9.822

-9.822

Øvrige udgifter

31.215

37.077

52.121

58.919

Koordinering vedr. demens
Koordinering hjerneskade

Hjælpemidler m.v.
Bevilling i alt

26.264

26.630

26.888

27.218

391.112

395.263

410.215

417.434

Den samlede bevilling på 391,1 mio. kr. omfatter udgifter til tandpleje, sundhedsfremme, genoptræning
og aktiviteter samt pleje, omsorg, praktisk hjælp og madservice til borgere i eget hjem og på plejecentre.
Desuden omfatter bevillingen hjemmesygepleje, forebyggende besøg, særlige udgifter til demens- og
hjerneskadeområdet, udgifter til uddannelse af social- og sundhedselever, forskellige fællesudgifter og drift af
boliger til ældre samt hjælpemidler m.v.
Budgetteringsmodel for sundheds- og omsorgsområdet:
Modellen dækker udsving med baggrund i den demografiske udvikling for såvel sundheds- som
omsorgsområdet for de tilbud, hvor kommunen selv fastsætter serviceniveauet.
I forbindelse med budgetanalysen til budget 2016 blev der udarbejdet og godkendt en model, der giver
området en mere stabil og vedvarende model for demografiregulering. Modellen er en videreudvikling af
modelsammenligninger, der er udarbejdet af KORA. Den godkendte model er grundlag for den beregnede
demografiske regulering af budget 2018. Den befolkningsmæssige udvikling er hentet i befolkningsprognose
fra april 2017.
Modellen/beregningen, der bygger på befolkningsudviklingen i aldersgruppen 75+, er vist nedenfor.
Befolkningsudvikling ifl. befolkningsprognose - april 2017
2017

2018

2019

2020

2021

75-79 årige

1.864

1.945

2.055

2.226

2.442

80 årige

1.720

1.794

1.903

1.972

2.070

90 årige

332

343

358

378

391
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Stigning i befolkning i forhold til 2017
2018

2019

2020

2021

75-79 årige

81

191

362

578

80 årige

74

183

252

350

90 årige

11

26

46

59

Derudover er der fastsat en gennemsnitsudgift pr. borger for de enkelte aldersgrupper. Gennemsnitsudgiften
prisreguleres fra år til år.
På baggrund af disse faktorer beregnes den forventede merudgift på området. Beregningen fremgår af
nedenstående tabel.
Beregning af demografirelateret merudgift
Beløb i 1.000 kr.

Udgift pr. borger

2018

2019

2020

2021

75-79 årige

10

814

1.912

3.616

5.777

80 årige

38

2.766

6.888

9.490

13.156

90 årige

72

819

1.901

3.271

4.242

4.398

10.701

16.377

23.175

I alt

I forhold til de demografiske reguleringer, der blev indarbejdet i det vedtagne budget 2017, er de nye
demografiske reguleringer højere. Årsagen hertil er, at stigningen i aldersgrupperne er højere i den nye
befolkningsprognose. Forskellen fremgår af nedenstående tabel.
Beløb i 1.000 kr.

2018

2019

2020

2021

Demografi i forhold til vedtaget budget 2017

3.762

7.990

11.597

11.597

Demografi beregnet til budget 2018

4.398

10.701

16.377

23.175

636

2.712

4.780

11.578

Hele 1.000 kr.

2018

2019

2020

2021

Fælles kommunal tandregulering (FKO)

3.049

3.049

3.049

3.049

Forskel
Tandpleje

11.308

11.100

11.100

11.100

Tandplejen Distrikt Ebeltoft

Tandplejen fælles

318

318

318

318

Tandplejen Distrikt Hornslet

417

417

417

417

Tandplejen Distrikt Rønde

384

384

384

384

1.121

1.121

1.121

1.121

63

63

63

63

Tandplejen fælles - udenfor aftale
Omsorgstandpleje - egne klinikker
Specialtandpleje - egne klinikker
Bevilling i alt

337

337

337

337

17.897

17.689

17.689

17.689

Bevillingen på 17,9 mio. kr. dækker lovbundne ydelser til børne- og ungdomstandpleje, omsorgstandpleje
og specialtandpleje. Desuden driver Syddjurs og Norddjurs kommuner i samarbejde Fælleskommunal
tandreguleringsordning (FKO).
Som følge af et væsentlig fald i børnetallet er budgetterne i 2016 og 2017 reduceret, men budget 2018 er
uændret i forhold til 2017.
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Sundhedsfremme og forebyggelse
Hele 1.000 kr.

2018

2019

2020

2021

Fællesudgifter - Sundhedsområdet

150

150

150

150

Sundhedsfremmende aktiviteter

495

499

443

443

Sundhedsteam

2.086

2.086

2.086

2.086

Bevilling i alt

2.731

2.735

2.680

2.680

Bevillingen på 2,7 mio. kr. vedrører udgifter til sundhedsteamet samt forskellige sundhedsfremmende
aktiviteter. Derudover er der fællesudgifter vedr. sundhedsområdet, herunder de nedenfor nævnte udgifter til
samarbejde med de praktiserende læger osv.
Sundhedsteam og sundhedsfremmende aktiviteter
Beløbet er afsat til igangsættelse og understøttelse af den kommunale forpligtelse vedrørende
sundhedsfremmende og forebyggende tiltag for borgerne i kommunen. Beløbet dækker udgifter til løn og
aktiviteter, herunder primært til udfoldelse af Sundhedspolitikken og indsats i forbindelse med KRAM –
risikofaktorer (Kost, Rygning, Alkohol og Motion).
Med budget 2018 løftes budgettet med 0,5 mio. kr., der skal gøre det muligt at arbejde mere intensivt med
sundhedspolitikken og forstærke indsatsen og initiativerne omkring kost, alkohol og rygning blandt børn og
unge, sundhedsindsatser i relation til socialpsykiatrien samt en vifte af tiltag for voksne.
Afdelingen gennemfører kontinuerligt sundhedsfremmende projekter støttet af midler fra puljer og fonde.
Samarbejde med de praktiserende læger
I budget 2018 er der afsat en pulje på ca. 0,15 mio. kr. til bl.a. udgifter i relation til ny overenskomst med
de Praktiserende Lægers Organisation (PLO), hvori der er aftalt et forpligtende samarbejde omkring almen
praksis i regi af praksisplanudvalgene. Der er desuden afsat midler vedr. fælles medicinkort.
Genoptræning og aktiviteter
Hele 1.000 kr.

2018

2019

2020

2021

Træningsområdet - privat leverandør

4.356

4.356

4.356

4.356

805

805

805

805

-157

-157

-157

-157

813

813

813

813

-2

-2

-2

-2

11.274

11.274

11.274

11.274

962

962

962

962

Træning og aktivitet fællesområde
Aktiviteter - fællesområde
Omsorgsmidler - § 79 (brugerstyrede)
Kiosk Rosengården med moms
Vedligeholdende træning og aktivitet
Rehabilitering i plejeboliger
Ambulant genoptræning

6.596

6.609

6.641

6.722

24.166

24.165

24.165

24.165

Akutteam

2.962

3.256

3.256

3.256

Hjerne - taleområdet

2.585

2.585

2.585

2.585

54.360

54.665

54.698

54.778

Rehabiliteringsafdeling Syddjurs

Bevilling i alt

Bevillingen på 54,4 mio. kr. dækker kommunens udgifter til almindelig ambulant genoptræning efter
Sundhedslovens bestemmelser og genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens
bestemmelser. Genoptræning efter sundhedsloven sker på baggrund af genoptræningsplaner. Derudover
dækker bevillingen også aktiviteter og omsorgsmidler.
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Genoptræning efter Sundhedslovens og Servicelovens bestemmelser finder primært sted på Ambulant
Genoptræningscenter i Tirstrup, eller som indlæggelse til døgnophold på Rehabiliteringsafdelingen i Tirstrup.
Vedligeholdende træning finder sted på kommunens 4 dagcentre og i plejeboliger.
Rehabiliteringsafdelingen på centret i Tirstrup råder over 20 pladser til midlertidigt døgnophold med tilbud
til borgere, der i perioder har behov for intensiv genoptræning, behandling, sygepleje og omsorg f.eks. efter
sygehusindlæggelse eller som forebyggelse af samme. Derudover råder afdelingen over 4 akutpladser, samt
et udgående akutteam af sygeplejersker i dag- og aftentimerne. Akutteamet medvirker i et tæt samarbejde
med hjemmeplejen, hjemmesygeplejen samt de praktiserende læger til at forebygge uhensigtsmæssige
indlæggelser af ældre borgere.
Rehabiliteringsafdelingen har endvidere specialkompetencer på hjerneskadeområdet. Der tilbydes døgn
baseret rehabilitering samt ambulante tilbud i ”Hjerne-tale huset”, hvortil der også er knyttet talepædagog.
Med henvisning til ”Handlingsplan for den ældre medicinske patient” er der tilført midler til opnormering af
akutafdelingen. Forøgelsen udgør 0,9 mio. kr. i 2018 og 1,2 mio. kr. i 2019 og følgende år.
Kommunens aktivitets– og træningscentre tilbyder, udover tilbud om genoptræning og vedligeholdende
træning, også en lang række samværs– og aktivitetstilbud iværksat efter Servicelovens § 79. Dette sker med
stor inddragelse af det frivillige netværk. Det afsatte budget udgør ca. 0,8 mio. kr.
Budgettet under Aktiviteter – fællesområde vedrører dels en mindre kørselspulje til dækning af
transportudgifter i forbindelse med frivillige lokale omsorgsaktiviteter, dels lokaleudgifter til aktivitetscentre
m.v., og dels indtægter i form af brugerbetaling.
Der er brugerbetaling for en del af de ydelser, der leveres på centrene. Taksterne prisfremskrives og
godkendes af byrådet for et år af gangen som en del af det samlede takstblad med borgerrettede takster.
Da taksterne for døgnophold i Rehabiliteringsafdeling fra 2017 er reduceret pga. af tilpasning til fastsat
lovgivning på området, er budget 2018 reguleret med ca. 150.000 kr.
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Pleje og praktisk hjælp for borgere i egen bolig (hjemmepleje)
Hele 1.000 kr.

2018

2019

2020

2021

87.098

92.213

92.121

92.121

Syddjurs træner for en bedre fremtid

2.063

2.063

2.063

2.063

Private leverandører

Budget - Praktisk bistand og pleje

6.740

6.740

6.739

6.739

Rosengården - Hjemmepleje

470

470

470

470

Rosengården, øvrig drift hjemmeplejen

298

298

298

298

Fællesudgifter - hjemmepleje

209

209

209

209

Ringparken - hjemmeplejen

1.022

1.022

1.022

1.022

Teamledere - hjemmeplejen

3.333

3.333

3.333

3.333

474

474

474

474

Administration - Hjemmeplejen

1.823

1.823

1.823

1.823

Servicemedarbejdere - sundhed og omsorg

1.441

1.441

1.441

1.441

Søhusparken - hjemmeplejen

1.081

1.081

1.081

1.081

416

416

416

416

Syddjurs Nattevagt - hjælpere

3.867

3.867

3.867

3.867

Hjemmeplejen specialteam JR

-21

-21

-21

-32

1.719

1.719

1.719

1.719

342

342

342

342

112.375

117.488

117.396

117.396

Ringparken, øvrig drift hjemmeplejen

Søhusparken, øvrig drift hjemmeplejen

Lillerup - hjemmeplejen
Lillerup - øvrig drift hjemmeplejen
Bevilling i alt

Bevillingen på 112,4 mio. kr. dækker kommunens udgifter til hjemmehjælp hos borgere i egen bolig, udført
af kommunale og private leverandører, øvrige driftsomkostninger i relation til hjemmeplejeopgaven samt
driftsomkostninger vedr. det rehabiliterende projekt ”Syddjurs træner for en bedre fremtid.
Serviceniveau vedr. hjemmehjælp er beskrevet i vedtagne kvalitetsstandarder og ydelseskatalog for
området. Implementering af serviceniveauet sker via vurderinger af brugernes funktionsniveau og behov
for hjælp. Disse visitationsbesøg foretages af sundhedspersonale ansat under myndighedsafdelingen.
Hjemmehjælpen er underlagt bestemmelserne om frit valg, og der er private udbydere på området.
Hjemmehjælpens budget er løftet med 0,25 mio. kr. med henblik på at imødekomme stigningen i tidligere
udskrivninger og den afledte koordinering omkring f.eks. justering af ydelser, nye hjælpemidler, praktiske
behov osv.
Den kommunale hjemmehjælp leveres fra 4 områdecentre.
”Syddjurs træner for en bedre fremtid” - træning i stedet for kompenserende hjælp - er Syddjurs Kommunes
koncept for hverdagsrehabilitering. Der er fokus på at omlægge hjælpen til borgerne, så de i højere grad
trænes til at klare mest muligt selv. Der er ansat fysioterapeuter og ergoterapeuter, som sammen med
sygeplejersker og social– og sundhedsmedarbejderne tilrettelægger træningsforløbet i samarbejde med
borgeren.
Budgettet til visiterede timer er en fremskrivning af budget fra 2017, dog er der tilført ca. 1,2 mio. kr. som
følge af, at der fremover uddannes færre SOSU-hjælperelever, og derved bliver der færre elever, som udgør
en arbejdskraftværdi i praktikperioden i hjemmeplejen. Der er tillige i 2018 godkendt en reduktion i budgettet
som følge af udskydelse af nedlukningen af Plejeboligerne Ringparken til 2019. Reduktionen er på 5 mio. kr.
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Pleje og praktisk hjælp for borgere i plejeboliger m.v.
Hele 1.000 kr.
Sparepulje - plejeboliger
Fællesudgifter - Plejeboliger
Plejeboliger Rosengården
Teamledere plejeboliger - Syddjurs
Plejeboligerne Søhusparken
Administration - Roseng.-Lillerup
Aflastningsboliger plejec. Rosengård

2018

2019

2020

2021

-2.025

-8.367

-8.367

-8.367

894

124

-25

-25

26.781

26.781

26.781

26.781

4.802

4.802

4.802

4.802

33.691

33.691

33.691

33.691

1.222

1.222

1.222

1.222

244

244

244

244

Plejeboligerne Frejavænge

6.765

6.765

6.765

6.765

Plejeboliger Ringparken

8.835

8.835

8.835

8.835

Plejeboligerne Lyngparken, Lill. team 2

8.209

8.209

8.209

8.209

Plejeboligerne Lillerup team 1 (Rønde)

14.784

14.784

14.784

14.784

Ældre, vaskeri

452

452

452

452

Serviceydelser plejecenter Rosengården

533

533

533

533

105.188

98.074

97.925

97.925

Bevilling i alt

Bevillingen på 105,2 mio. kr. dækker kommunens udgifter til drift af kommunens plejeboliger.
Pleje og omsorg til de svageste borgere finder sted i kommunens enheder af plejeboliger. Syddjurs
kommune råder over i alt 269 plejeboliger fordelt på 6 plejecentre. 25 pladser er botilbud målrettet demente
borgere med særlige pleje-/omsorgsbehov. Disse pladser er samlet i to afdelinger, hvor personalet har de
nødvendige faglige kompetencer.
Der er i 2016 vedtaget en ny sektorplan, der indeholder en nedlukning af Plejeboligerne Ringparken.
Nedlukningen sker gradvist, så der er indarbejdet en besparelse på 2 mio. kr. i 2018 og fra 2019 udgår
Ringparken plejeboliger fuldt ud – svarende til en besparelse på 8,2 mio. kr. pr. år.
Beboerne betaler for forplejning og toilet- og rengøringsartikler. Der har derudover indtil udgangen af 2016
også været opkrævet betaling for leje og vask af linned m.v. Denne beboerbetaling er med virkning fra 2017
afskaffet. Som følge heraf er budgettet reguleret med ca. 720.000 kr.
Budgettet til driften af plejeboliger er i 2018 reduceret med 0,78 mio. kr. og 1,55 mio. kr. i 2019 og
efterfølgende år. Reduktionen er en konsekvens af, at der i 2018 igangsættes omlægning af kostforplejning
på yderligere 3 plejecentre til 100 % egenproduktion.
Hjemmesygepleje og forebyggende besøg
Hele 1.000 kr.
Fællesudgifter - sygepleje

2018

2019

2020

2021

3.231

2.975

3.040

3.051

Syddjurs sygepleje - dagvagt

20.329

20.329

20.329

20.329

Syddjurs sygepleje - aftenvagt

3.907

3.907

3.907

3.907

Syddjurs sygepleje - nattevagt

1.229

1.229

1.229

1.229

Sygeplejevisitation

1.134

1.134

1.134

1.134

Ledelse m.v. - Sygeplejen

1.670

1.670

1.670

1.670

Forebyggende besøg
Bevilling i alt

1.262

1.262

1.262

1.262

32.763

32.507

32.573

32.583
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Bevillingen på 31,8 mio. kr. dækker kommunens udgifter til hjemmesygepleje samt forebyggende hjemme
besøg.
Hjemmesygepleje ydes med det formål at forebygge sygdom, fremme sundhed, yde sygepleje, rehabilitering
og palliation (smertebehandling) til borgere, der har behov herfor. Kortere indlæggelsesforløb, et stigende
antal borgere, der lever med kronisk sygdom, og øget specialisering indebærer, at hjemmesygeplejen skal
løse komplekse opgaver i tæt samspil med sygehuse og praktiserende læger.
Hjemmesygepleje ydes som individuelle besøg i borgerens hjem, eller alternativt i sundhedsklinikker
beliggende på 3 af kommunens dagcentre.
Sygeplejen budget løftes i 2018 med 1,4 mio. kr. svarende til 3 stillinger med henblik på at styrke indsatsen
for nedbringelse af antallet af indlæggelser blandt borgere over 65 år. Den styrkede indsats skal ses i
sammenhæng med reduktionen i budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering. Indsatsen rummer en
styrkelse af den fremskudte sygeplejeindsats på hospitalet, højere intensitet og systematik i de opfølgende
sygeplejeindsatser samt generelt fokus på tidlig opsporing.
Sygeplejen oplever generelt et pres på grund af opgaveglidning fra sygehuse til kommuner og en stigende
kompleksitet foranlediget af tidligere udskrivning og flere borgerer med flere samtidige problemstillinger.
Sygeplejen arbejder til stadighed med at optimere driften, fordi der kommer flere opgaver, der skal løses.
I maj 2016 er der etableret en sygeplejevisitationsafdeling, som skal fremme en mere smidig og effektiv
opgaveløsning fremadrettet.
Forebyggende hjemmebesøg er ændret med lovændring af 1. januar 2016. Aldersgrænsen for tilbage
vendende årlige tilbud om forebyggende hjemmebesøg er ændret fra 75 år til 80 år. Dog skal alle borgere
fortsat have tilbud om et forebyggende hjemmebesøg i borgerens fyldte 75. år. Samtidig forpligtes
kommunalbestyrelsen til at tilbyde forebyggende hjemmebesøg efter behov til ældre i alderen 65 år til 79 år,
som er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne.
Køkken og madservice
Hele 1.000 kr.

2018

2019

2020

2021

Fælles køkkenområdet

5.239

5.239

5.239

5.239

-10.394

-10.393

-10.393

-10.393

5.653

5.653

5.653

5.653

499

499

499

499

Køkken – Indtægter
Køkken Syddjurs
Bevilling i alt

Budgettet for Køkken og madservice omfatter udgifter vedr. madudbringning til borgere i egen bolig,
brugerbetaling for madservice samt drift af kommunens eget produktionskøkken.
Der er i løbet af 2017 iværksat et arbejde om ændringer i madproduktionen til plejeboliger og
hjemmeboende. Arbejdet vil medføre ændringer i produktionsform og leverandører.
Budget 2018 er en ren fremskrivning af budget 2017, og der vil eventuelt skulle ske tilpasning jævnfør
resultaterne af ovennævnte arbejde.
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Koordinering, demens
Hele 1.000 kr.

2018

2019

2020

2021

Koordinering vedr. demens

4.090

4.169

4.018

4.018

Bevilling i alt

4.090

4.169

4.018

4.018

Bevillingen på ca. 4,1 mio. kr. omfatter udgifter til dagtilbuddet ”Værestedet”, der er et heldagstilbud til
borgere med svær eller middelsvær demens, aflastning efter Servicelovens § 84 til hjemmeboende samt
indsats til borgere med demens og deres pårørende i almindelighed.
Syddjurs Kommunes indsats på demensområdet koordineres af demensteamet, der varetager en lang
række funktioner relateret direkte til driftsområder i form af udredning og omsorgsarbejde til demente brugere
og deres pårørende, og indirekte som konsulenter for ældreområdets medarbejdere i form af supervision
og undervisning. Demensteamet varetager ligeledes en åben telefonisk rådgivningslinje til borgere, og
arrangerer hvert år med succes pårørendeskole.
Budget til løn til medarbejdere, der udfører hjælpen i henhold til servicelovens § 84 afsættes som budget
til visiterede timer, og indgår derfor ikke i ovenstående budget. Der tilføres i løbet af året budget i forhold til
faktisk visiterede timer.
Koordinering, hjerneskade
2018

2019

2020

2021

Koordinering hjerneskade

Hele 1.000 kr.

555

555

555

555

Bevilling i alt

555

555

555

555

Bevillingen på knap. 0,6 mio. kr. omfatter løn til hjerneskadekoordinator. Formålet er at sikre voksne borgere
med erhvervet hjerneskade et kvalificeret og sammenhængende rehabiliterings forløb.
Koordinering, uddannelse af elever
2018

2019

2020

2021

Koordinering vedr. uddannelse

Hele 1.000 kr.

12.998

12.998

12.998

12.998

Bevilling i alt

12.998

12.998

12.998

12.998

Bevillingen på ca. 13,0 mio. kr. omfatter udgifter til uddannelseskoordinering samt elevlønninger.
Ældreområdet er uddannelsessted for social– og sundhedsuddannelserne samt sygeplejestuderende.
Området er organiseret under uddannelseskoordinatoren, der endvidere er ansvarlig for
introduktionsprogrammer for alle nyansatte inden for sundheds- og omsorgsområdet.
SOSU-elever – der gennemføres med virkning fra 2017 en omlægning af elevuddannelsen. Det medfører,
at der fremover skal uddannes væsentlig flere SOSU-assistenter og færre SOSU-hjælpere. Den indgående
dimensioneringsaftale fastsætter, at kommunen forpligter sig til at uddanne 17 SOSU-hjælperelever og 25
SOSU-assistentelever fra 2017.
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Boliger i ældreområdet
Hele 1.000 kr.

2018

2019

2020

2021

416

416

416

416

7

7

7

7

Lejetab ikke kommunale ældreboliger
Ældreboliger - generel

-1.873

-1.873

-1.873

-1.873

Lillerup, Rønde

Hovedgaden 79, Rønde

-779

-780

-780

-780

Lyngevej 9 A-D/Århusvej 33 E-G

-179

-179

-179

-179

Lyngevej 7 A-U, Knebel

-967

-967

-967

-967

Lyngevej 9 E-N, Knebel

-397

-397

-397

-397

Nørreport 18 A-T, Ebeltoft

-483

-483

-483

-483

-8

-8

-8

-8

-395

-395

-395

-395

Ringparken, Ryomgård

-1.060

-1.060

-1.060

-1.060

Rosengården, Hornslet

-2.409

-2.409

-2.409

-2.409

-511

-511

-511

-511

Nørreport 24A -30E/Bakkevej 4A-H
Nørreport 20 A-L, Ebeltoft

Strandgårdshøj, Ebeltoft

-1.172

-1.172

-1.172

-1.172

Lyngevej 5 R-Z

Århusvej 35 A-Æ, Tirstrup

13

13

13

13

Århusvej 33 A-D

-23

-23

-23

-23

-9.822

-9.822

-9.822

-9.822

Bevilling i alt

Bevillingen på ca. -9,8 mio. kr. omfatter udgifter og indtægter vedr. drift af kommunale ældre- og plejeboliger
samt lejetab ved ledige boliger.
Øvrige udgifter – ældreområdet
Hele 1.000 kr.

2018

2019

2020

2021

Aftaleholdere - ældreområdet

2.096

2.096

2.096

2.096

Aftaleholdere for træning og aktivitet

2.031

2.031

2.031

2.031

Aftaleholder for køkkenområdet

523

523

523

523

Fælles ældreområdet

1.240

1.240

1.240

1.240

Besparelse i relation til VELTEK investeringer

-2.230

-2.670

-2.370

-2.370

Ældreområdet – beklædning

2.915

2.914

2.690

2.690

Ældreområdet – bildrift

3.353

3.353

3.353

3.353

Ældreområdet - IT og telefoni

1.409

1.409

1.409

1.409

Ældreområdet - nødkald

1.196

1.196

1.196

1.196

Ældreområdet, kursus og uddannelse

201

201

201

201

Værdighedspulje

-5

-5

9.063

9.063

Driftsudgifter - velfærdsteknologi

2.048

2.048

2.048

2.048

Demografipulje - Sundhed og Omsorg

6,018

12.321

17.997

24.795

Mellemkommunal refusion

10.419

10.419

10.419

10.419

Bevilling i alt

31.215

37.077

52.121

58.919

Bevillingen på 31,2 mio. kr. vedrører bl.a. udgifter til aftaleholdere m.v., mellemkommunale betalinger,
driftsudgifter vedr. velfærdsteknologi samt besparelse i relation hertil. Derudover er der div. fællesudgifter
på ældreområdet samt de afsatte midler til den nye værdighedspulje, der er et nyt initiativ fra 2016. Endelig
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indgår også den afsatte demografipulje vedr. Sundhed og Omsorg.
Mellemkommunale betalinger på ældreområdet - budgettet er udarbejdet med grundlag i af de faktiske
udgifter og indtægter i regnskabsåret 2016 – denne model blev indført i forbindelse med vedtagelsen af
budget 2016. Årsagen er, at der de seneste år har været stor forskel mellem det oprindelige budget og den
faktiske udgift/indtægt.
Borgere, som opfylder Syddjurs kommunes visitationskriterier til ældre– eller plejebolig, har ret til en sådan
bolig i en anden kommune, hvis det ønskes. Der ses en tendens til øgede udgifter til refusion til andre
kommuner. Kommunens demografi og lave dækningsgrad på plejeboliger kan ses som forklaring herpå.
Velfærdsteknologi ældreområdet - der er, i relation til anlægsbevilling til velfærdsteknologiske løsninger i
budgetårene 2014-16, beregnet et afledt driftsrationale på ca. 1,5 mio. kr. i 2014, ca. 4,1 mio. kr. i 2015 og
ca. 6,7 mio. kr. i 2016 og 7,7 mio. kr. i 2017 og fremover.
Driftsrationalet vil blive udmøntet på de driftsområder, hvor teknologiske løsninger tages i brug. I 2017 er
udmøntet 6,7 mio. kr. Den resterende besparelse på ca. 1,1 mio. kr. forventes udmøntet i løbet af 2017.
I budget 2018 er indarbejdet yderligere driftsrationale på 1,1 mio. kr., som primært skal realiseres
ved indsatser vedrørende virtuel genoptræning, virtuel støtte til medicingivning og effektivisering af
forflytningsindsatser.
Til at sikre en videreudvikling af initiativer på området er der fra budget 2017 afsat en driftsbevilling på 2 mio.
kr. årligt til dækning af relaterede driftsomkostninger, f.eks. licenser, systemafgifter, løn til projektkoordinator
osv.
Indsatsen omkring velfærdteknologiske løsninger indenfor sundhed og omsorg skal se i sammenhæng med
den samlede investering i nye digitale og velfærdsteknologiske løsninger, som indgår i budget 2018.
Værdighedspulje - fra 2016 er der bevilget midler fra værdighedspuljen – kommunen har fået bevilget ca.
9 mio. kr. pr. år. Disse midler er medtaget i budgettet med lige store indtægter og udgifter, midlerne vil i
perioden frem til 2020 skulle fremgå som en selvstændig post i budget og regnskab. Først fra 2020 forventes
det, at puljen overgår til at blive en del af de generelle tilskud, som kommunen får fra staten.
Demografipulje vedr. Sundhed og Omsorg - der er i 2018 i alt 6,0 mio. kr. i demografipuljen. Rammen består
af 4,4 mio. kr. til demografisk regulering afsat i budget 2018, samt ca. 1,6 mio. kr. fra budget 2017, som
forventes udmøntet inden udgangen af 2017.
Hjælpemidler m.v.
Hele 1.000 kr.

2018

2019

2020

2021

Socialcenterområde

1.245

1.245

1.245

1.245

§95 Tilskud til personlig og praktisk hjælp

1.950

1.950

1.950

1.950

§94 Eget valg af hjælper

1.643

1.643

1.643

1.643

Hjælpemiddeldepot

6.378

6.745

7.004

7.334

12.444

12.442

12.442

12.442

Hjælpemidler
Pasning af døende
Bevilling i alt

2.603

2.603

2.603

2.603

26.264

26.630

26.888

27.218
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Bevillingen på 26,3 mio. kr. omfatter følgende udgiftsområder.
▪ Specialundervisning for voksne handicappede
▪ Udgifter jf. servicelovens § 95 borgere med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
har mulighed for selv at antage hjælpere til varetagelse af hjemmehjælpsopgaver
▪ Udgifter jfr. servicelovens § 94, hvor borgeren selv vælger den person, der skal udføre praktisk og
personlig hjælp i eget hjem
▪ Udgifter hjælpemiddeldepot er i budget 2018 flyttet fra voksen handicap til sundhed og omsorg. Der
er sket et mindre løft i hjælpemiddeldepotets budget for at imødekomme de senere års efterspørgsel
på hjælpemidler, som kan ruste borgerne til at klare sig længere i eget hjem samt det stigende antal
borgere over 85 år.
▪ Udgifter til personlige hjælpemidler mv. ex. hjælp til handicapbil
▪ Udgifter til pasning af døende
Sygehusudgifter m.v./Sundhed og omsorg - Anlæg
Hele 1.000 kr.

2018

2019

2020

2021

Rønde øvrige institutioner m.v.

2.299

15.233

0

0

Sygehusudgifter m.v. i alt

2.299

15.233

0

0

526

526

0

0

Serviceareal Rønde

4.164

1.519

0

0

Serviceareal Kolind

3.463

1.446

0

0

Plejeboliger Rønde

21.540

7.600

0

0

Plejeboliger Kolind

12.871

5.310

0

0

2.775

800

0

0

250

0

0

0

Sundhed og omsorg i alt

45.589

17.201

0

0

Bevilling i alt

47.888

32.434

0

0

Sygehusudgifter m.v.:

Sundhed og omsorg:
ABA-brandalarmering, plejecenter og -boliger

Pulje til velfærdsteknologi, ældre/handicappede
Lokaler og parkering til sygeplejen

Anlægsbevillingerne vedrører hovedsagelig byggeprojekterne i Kolind og Rønde, der er igangsat og forventes
færdiggjort i 2019. I Kolind opføres 28 demensegnede plejeboliger med tilhørende fælleslokaler og service
arealer. I Rønde bygges 40 nye plejeboliger med tilhørende fælleslokaler, servicearealer mv.
Endvidere er der bevilling til ABA-brandalarmering på plejecentrene i 2018 og 2019 samt bevilling til velfærds
teknologi i 2018 og 2019. Endelig er der bevilling til lokaler og parkering til sygeplejen i Thorsager i 2018.
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Social, voksen, handicap – SÆ udvalget
Byrådets visioner
Syddjurs Kommune er et attraktivt sted at bo for alle borgere og er en kommune, hvor der er gode vilkår for
frivillighed og aktivt medborgerskab.
Syddjurs Kommune har et ønske om at bevare styringen over udviklingen, og har en intention om at
tænke nyt og på tværs af organisationen, når kommunens serviceydelser skal udvikles, som eksempelvis i
omsorgen for socialt udsatte.
Syddjurs Kommune understøtter, at ressourcerne udnyttes bedst muligt i tæt samspil med civilsamfundet
således, at vi kan skabe et samfund, hvor vi tager os af de svageste. Civilsamfundet skal ikke løfte de
kommunale opgaver, men kan hjælpe med at styrke kvaliteten af de kommunale tilbud og være med til at
sikre, at hjælpen når ud, hvor behovet er størst.
Syddjurs Kommune har en handicappolitik, der blev vedtaget af Byrådet den 19. december 2013.
Handicappolitikken tager sit udgangspunkt i FN’s standardregler om lige muligheder for handicappede.
Syddjurs Kommune ønsker at markere sig som en handicapvenlig kommune, hvor der er fokus på at sikre et
koordineret og tværfagligt samarbejde på tværs af forvaltninger, afdelinger og institutioner, samt i den daglige
opgaveløsning og udvikling af nye tilbud til handicappede. Handicappolitikken dækker både handicappede
børn og voksne.
Kommunens overordnede målsætning er, at handicappede, så vidt muligt skal kunne deltage som borgere
i Syddjurs Kommune, på lige fod med kommunens øvrige borgere, samt at fremme respekten for deres
naturlige værdighed. Fysisk tilgængelighed og tilgængelighed til information er vigtige forudsætninger for
dette. Personer med handicap omfatter personer, der har en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller
sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at
deltage i samfundslivet på lige fod med andre.
Kilde: Planstrategi 2015
Link: http://www.syddjurs.dk/politik/politikker-og-strategier/handicappolitik
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Politisk besluttede forandringer
Den politiske styring af socialområdet sker dels gennem Syddjurs Kommunes politik på området, og dels
gennem regionale aftalestrukturer i KKR. KL har fem kommunekontaktråd (KKR) - ét i hver region. KKR
består af alle borgmestrene i regionen og et antal kommunalbestyrelsesmedlemmer. KKR varetager
kommunernes interesser på de regionale områder, hvor opgaverne løses bedst og mest effektivt i et
samarbejde mellem kommunerne i regionen. Herunder på det specialiserede socialområde.
Hvert år udstikker KKR politiske pejlemærker for den kommende rammeaftale. Det tidligere byråd har den
26. april 2017 godkendt at nedenstående mål og visioner er i tråd med det fokus, der er på udviklingen i
Syddjurs Kommune. Byrådet har derfor meddelt sin opbakning til KKR.
Fælles mål og visioner
Samarbejdet på det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland kendetegnes ved, at
det gør en forskel for borgerne.
Vi arbejder sammen på tværs af kommuner og region for:
• At borgeren har mest muligt ansvar og kontrol over egen tilværelse
• At indsatser hænger sammen og skabes sammen med borgeren - hele vejen rundt
• At borgerens ressourcer kommer i spil og skaber værdi i en tidlig og fokuseret indsats
• At alle er en del af et fællesskab.
Foruden det tværgående samarbejde i KKR, definerer Syddjurs Kommune en række målsætninger gennem
fagområdernes sektorplaner. De primære pejlemærker for socialområdet er besluttet i socialområdets
sektorplan for perioden 2016 - 2020. Sektorplanen blev godkendt af Byrådet den 22. juni 2016. Sektorplanen
skal sikre, at kommunens ressourcer bliver styrket og målrettet i forhold til det socialfaglige og pædagogisk
faglige arbejde for og med borgerne. Nøgleordene for sektorplanen er en kombination af faglighed og
udvikling under hensyntagen til områdets ressourcer.
Med budget 2018 gælder det fortsat, at Syddjurs Kommune i de kommende år udfordres økonomisk. En
økonomi i balance og et fortsat højt serviceniveau med virkningsfulde borgerettede tilbud forudsætter bety
delige omstillinger i den kommunale drift. På Socialområdet omhandler de fremadrettede udviklingsområder
både videreudvikling af allerede etablerede tiltag, og nye måder at gribe specifikke borgergrupper an på.
Der er i sektorplanen beskrevet en række udviklingspunkter, som danner retning for den faglige udmøntning
af de politiske aftaler for den sociale indsats i Syddjurs Kommune frem mod år 2020. Syddjurs Kommune vil
med udviklingspunkterne i sektorplanen:
Understøtte, at udsatte borgere får øget mulighed for at tage ansvar for eget liv
En stor gruppe af socialt udsatte og psykisk syge oplever en stor grad af ensomhed og føler sig ekskluderet
fra samfundet. Syddjurs Kommune understøtter, at flere borgere får et rigere socialt liv og dermed øget
livskvalitet.
Understøtte udsatte borgeres vej til selvforsørgelse
Færre borgere får i dag førtidspension, og flere skal (gen)indtræde på arbejdsmarkedet. Der skal skabes en
sammenhængende og tværfaglig indsats, som understøtter veje til selvforsørgelse.
Være på forkant og sikre en god integration af flygtninge med særlige behov
Målet er at forbedre flygtninges trivsel og integration med det sigte at øge mulighederne for at klare sig i det
danske samfund.
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Understøtte og skabe mulighed for det sunde valg i forhold til kost, rygning, alkohol og motion
Syddjurs Kommune skal skabe muligheder for, at også udsatte borgere kan træffe sunde valg. Særligt er der
fokus på unge misbrugere, da misbrug er afgørende for unges mulighed for at gennemføre en uddannelse
og få fodfæste på arbejdsmarkedet.
Arbejde tidligt, koordinerende og tværfagligt om udsatte børn og unge
For at sikre en helhedsindsats for udsatte børn og unge, er det afgørende, at der er et tæt samspil mellem
Socialområdet og kommunens familieindsats. Borgeren skal opleve at modtage tilbud, der ligger konstruktivt
og meningsfuldt i forlængelse af hinanden.
Sikre sammenhæng mellem lokale og regionale tilbud for den enkelte borger
Kommunen skal fortsat gå forrest i et stærkt samarbejde med region og praksissektor, hvor en fælles indsats
bygger på tillid og en veldefineret opgavefordeling. Borgerne skal være trygge, hvis de i deres forløb krydser
sektorgrænser.
Udarbejde en socialpolitik
Social- og Familieområdet vil udarbejde et forslag til en socialpolitik for Syddjurs Kommune.
Synliggøre vejen til hjælp for de borgere, der har behov for det
Det skal være tydeligt, hvor borgeren kan henvende sig for at få hjælp. Kommunikationen skal understøtte
aktivt medborgerskab og samtidig forhindre, at nogle borgere ikke får rakt ud efter hjælp.
Link til Socialområdets Sektorplan
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Opfølgning på politisk besluttede forandringer
Social- og beskæftigelsesområdet har igennem de seneste år arbejdet målrettet på at opfylde sektorplanens
målsætninger, og på at sikre en øget tværfaglig indsats overfor borgere, der berøres af kommunens
velfærdsindsatser. Dette arbejde fortsættes under en ny organisatorisk ramme, idet socialområdet og
familieområdet med virkning fra den 1. januar 2018 er fusioneret under samme chefområde. Udvalget for
sundhed, ældre- og socialområdet følger løbende områdets resultater.
Pejlemærker for 2018
For 2018 har KKR peget på nedenstående pejlemærker:
• Voksenhandicap
KKR foreslår, at voksenhandicapområdet videreføres som udviklingsområde i 2018 med særligt
fokus på implementering af det fælleskommunale rammepapir, der er udarbejdet i forbindelse med
Rammeaftale 2017.
• Effekt og progression
KKR foreslår, at der sættes fokus på viden- og erfaringsudveksling på tværs af kommunerne og
regionen i forhold til, hvordan man kan arbejde med at sætte faglige mål for borgerne med fokus på
progression og udvikling.
• Fortsat udgiftsstyring med fokus på særlig dyre enkeltsager
I styringsaftalen har det de seneste år været aftalt, at kommunerne og regionen skal leve op til en
takstreduktion på minimum 3 % i perioden 2015 – 2018. Den aftale takstreduktion videreføres i og
afsluttes med Rammeaftale 2018. KKR foreslår, at der udover den aftalte takstreduktion arbejdes med
metoder og værktøjer til udgiftsstyring med fokus på særlig dyre enkeltsager
Tværgående aftalemål
Vær opmærksom på, at de tværgående aftalemål er under revision i 2018 på baggrund af organisations
ændringen pr. 1. januar 2018.
Tværgående aftalemål 1
Sammenhængende tværfaglig indsats
Syddjurs kommune har en ambition om at borgerne skal opleve en sammenhængende indsats.
En del af de borgere som modtager hjælp, behandling og indsats fra Syddjurs kommunes rusmiddelcenter,
bostøtte og fra Syddjurs bo- og aktivitetstilbud får samtidig indsatser fra familie og sundhedsområderne. Der
ses et behov for yderligere at udvikle samspil og en koordineret helhedsorienteret indsats mellem områderne
• Familieområdet og socialcentret
• Syddjurs bo og aktivitetstilbud og sundhedsområdet
• Syddjurs bo og aktivitetstilbud og familieområdet
• Jobcenter Syddjurs og familieområdet
• Rusmiddelcenter Syddjurs og familieområdet
Tværgående aftalemål 2
Forebyggende sundhedstiltag
Syddjurs kommune ønsker at arbejde for at udsatte børn får rammer for opvækst, der understøtter en sund
udvikling for det enkelte barn og at udsatte voksne får gode muligheder for at være en aktiv del af samfundet.
En del børn og familie har en hverdag præget af alkohol og andre har ringe netværk til at understøtte at de
kan tage aktivt del i samfundet, indgå i ligeværdige relationer og starter i job eller uddannelse.
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Samtidig ønsker Syddjurs kommune at understøtte at også civilsamfundet kan være en aktiv part i udvikling
af det gode liv for udsatte borgere.
Tværgående aftalemål 3
Nye veje på tværs
Social og beskæftigelsesområdet har de sidste 2 år (fra 2016-2017) omlagt indsatser, samt udviklet
og implementeret nye indsatser for at realisere en besparelse på fagområdernes budgetter med brutto
75 mio. For at styre projekterne blev program Nye veje på tværs etableret. De indhentede rationaler
og potentialer i Nye veje på tværs blev indhentet ved tværfagligt samarbejde såvel internt i social og
beskæftigelsesområdet som med øvrige samarbejdspartnere, såvel kommunale som private.
Forventningen var at en styrkelse af indsatsen ville sikre øget beskæftigelse, styrke virksomhedernes
mulighed for at rekruttere kvalificeret arbejdskraft, samt sikre øget mestring hos udsatte borgere.
Programmet blev nedlagt i december 2017, da indsatserne, nu i regi af Social og Familieområdet, er i
overvågningsfasen.

Serviceniveau og kvalitetsstandarder – sagsbehandlingsfrister
Sagsbehandlingsfrister i Syddjurs Kommune på social- og voksenhandicapområdet
I § 3 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Retssikkerhedsloven) er det
fastlagt at kommunerne skal:
• behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt
• fastsætte en generel frist for, hvornår der skal være truffet en afgørelse.
• give borgeren besked, hvis fristen i en konkret sag ikke kan overholdes.
• fristerne skal være offentligt tilgængelige.
Det skal bemærkes, at Retssikkerhedslovens § 3 handler om, hvornår en afgørelse senest skal være
taget, men ikke om at ydelsen skal være tilgængelig fra samme tidspunkt. Endvidere er fristerne gældende
fra det tidspunkt, hvor alle relevante oplysninger i forhold til sagsbehandlingen er til stede.
Byrådet i Syddjurs Kommune har fastsat følgende frister på social- og voksenhandicapområdet:
Link: Sagsbehandlingsfrister i Syddjurs Kommune på social- og voksenhandicapområdet
Link: Kvalitetsstandarder
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Budget og budgetbemærkninger - Social, voksen, handicap

(Diagrammerne er nettoudgifter, det vil sige at brugerbetaling og refusioner og lignende er trukket fra i
udgifterne.)
12.538 Tilbud til voksne med handicap
Der er samlet afsat 177,2 mio. kr. til budgettet for voksen- og handicapområdet. Området dækker over tilbud,
indsatser og tilskud til handicappede, borgere i socialpsykiatrien og socialt udsatte efter serviceloven mv.
Socialcenteret visiterer borgerne til tilbud i Syddjurs Kommune og eksterne tilbud i andre kommuner samt
regionale tilbud.
I forbindelse med budget 2016, 2017 og 2018 er der blevet vedtaget at skabe et mindre forbrug på 15,1
mio. kr. i 2018 i forhold til 2015 budget. I 2016 blev en række nye forslag vedtaget i forbindelse med
budgetaftale 2017. Disse mindre forbrug er indarbejdet i budgettet. Det økonomiske mål vil blive opnået ved
hjælp af en række tiltag, hvor der blandt andet er fokus på socialcenterets tilbudsvifte, bostøtte i eget hjem,
mellemkommunal refusion og borgerrettet personlig assistance.
2018

2019

2020

2021

Tilbud til voksne særlige behov

Hele 1.000 kr.

174.622

173.379

172.879

172.879

Takstindbetalinger

-96.624

-95.892

-95.892

-95.892

Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud

68.021

68.031

68.031

68.031

Syddjurs Bostøtte

21.835

21.110

21.110

21.110

Rusmiddelcenter

9.360

9.359

9.359

9.359

177.212

175.987

175.486

175.486

Bevilling i alt
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Tilbud til voksne særlige behov
Hvert af de følgende områder under voksne med handicap – drift, er beskrevet i tabel, som følger:
Hele 1.000 kr.

2018

2019

2020

2021

§85 Botilbud

60.420

60.417

60.417

60.417

§108 Botilbud

29.246

29.245

29.245

29.245

5.300

5.299

5.299

5.299

§104 Aktivitets- og samvær

16.474

16.473

16.473

16.473

§85 Bostøtte i eget hjem

11.808

11.072

11.072

11.072

3.927

3.927

3.927

3.927

§107 Botilbud midlertidige

12.951

12.951

12.951

12.951

§107 Private botilbud midlertidig

11.799

11.799

11.799

11.799

§96 Borgerstyret personlig assistance

15.395

$14.895

14.395

14.395

§103 Beskyttede beskæftigelse

§85 Privat botilbud

§97, 98 og 99 Kontakt og ledsagerordning

1.959

1.959

1.959

1.959

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

1.067

1.067

1.067

1.067

Social udsatte

1.545

1.545

1.545

1.545

Fremmed tilgængeligheden

114

114

114

114

Innovation psykiatri

260

260

260

260

Støtte til køb af biler
Bevilling i alt

2.356

2.356

2.356

2.356

174.621

173.379

172.879

172.879

Generelle bemærkninger til fælles voksen handicap
Budgettet på 174,6 mio. kr. omfatter 783 personer fordelt på botilbud, aktivitetstilbud og bostøtte i egen bolig,
beskyttet beskæftigelse og aktivitetstilbud samt tilskud til handicappede jf. fordeling nedenfor i tabellen.
Tabellen viser det samlede antal borgere for 2018, under Fælles voksen handicap og hvor mange af
Syddjurs Kommunes egne borgere, der modtager tilbuddene i %, i enten Syddjurs kommune, eller i andre
tilbud ved andre kommuner, regionerne eller private tilbud:
Område under fælles voksenhandicap

Antal 2018

I egne tilbud i %

I andre tilbud i %

§ 84 Aflastningsophold

7

100

0

§ 85 Bostøtte i botilbud

155

59

41

§ 85 Bostøtte i eget hjem

209

100

0

§ 96 Personlig hjælper

16

0

100

§ 108 Botilbud Længevar. ophold

31

39

61

§ 107 Botilbud midlertidigt ophold

35

20

80

§ 107 Private opholds. Botilbud

25

0

25

5

0

100

80

100

0

§ 95 Tilskud til personlig og praktisk
§ 97,98 og 99 Kontakt- og led.
§ 103 Beskyttet beskæftigelse

48

60

40

§ 104 Akt. - og samværstilbud

172

76

24

Antal i alt

783

65

35

44

100

0

Heraf Antal af budgetlagte refusion sager

Den ovenstående tabel indeholder kun de områder, hvor det er muligt at beregne med helårspersoner, under
fælles voksen handicap.
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De største målgrupper herunder er omfattet af serviceloven, som er specialområdet for borgere med
fysisk og/eller psykisk handicap, senudvikling eller senhjerneskade samt socialområdet for borgere i
socialpsykiatrien med sindslidelser, socialt udsatte og borgere med misbrug.
Bostøtte og botilbud efter §85, 107 og 108 og dagtilbud § 103 og § 104
I det efterfølgende er disse områder beskrevet.
§ 85, § 107 og § 108 botilbud
Den største del af budgetområdet under Fælles voksen handicap omfatter boliger inden for special- og
socialområdet på 89,7 mio. kr., som er § 85 Botilbud og § 108 Længerevarende botilbud. Dette er oftest
længerevarende botilbud til borgere med varigt nedsat funktionsevne, og derfor har behov for et døgndækket
tilbud. Desuden er der midlertidige ophold og private leverandører svarende til 28,7 mio. kr. fordelt på § 85
Privat botilbud, § 107 Botilbud midlertidig og § 107 Private botilbud midlertidig. Forventninger for 2018 er
følgende:
• 7 personer der får aflastningsophold, alle forventes at benytte kommunens egne tilbud.
• 155 personer der får bostøtte i botilbud (§85). Af disse forventes 91 personer at benytte kommunens
egne tilbud og 64 personer at benytte tilbud udenfor kommunen.
• 209 personer der får bostøtte i eget hjem (§85). Alle forventes at benytte tilbud indenfor kommunen.
• 35 personer i Botilbud midlertidigt ophold (§107). Af disse forventes 7 personer at benytte kommunens
egne tilbud og 28 personer at benytte tilbud udenfor kommunen.
• 25 personer i Private opholds. Botilbud (§107). Alle forventes at benytte tilbud udenfor kommunen.
• 31 personer i Botilbud Længevar. ophold (§108). Af disse forventes 12 personer at benytte kommunens
egne tilbud og 19 personer at benytte tilbud udenfor kommunen.
§ 103 Beskyttet beskæftigelse og § 104 Aktivitets- og samværstilbud
Dernæst udgør ydelserne Beskyttet beskæftigelse og Aktivitets- og samværstilbud en sum på 21,8 mio.
kr. Disse tilbud leveres i dagtimerne, og målgrupperne, der modtager tilbuddene, befinder sig uden for det
ordinære arbejdsmarked. Forventningerne til 2018 er følgende:
• 48 personer i beskyttet beskæftigelse. Af disse forventes 29 personer at benytte kommunens egne
tilbud og 19 personer at benytte tilbud udenfor kommunen.
• 172 personer der får et aktivitets- og samværstilbud. Af disse forventes 131 personer at benytte
kommunens egne tilbud og 37 personer at benytte tilbud udenfor kommunen.
§ 85 Bostøtte i eget hjem
§ 85 Bostøtte i borgerens eget hjem leveres til borgere, der har brug for vejledning, støtte og motivation
til hverdagens gøremål, udvikling eller fastholdelse af funktionsniveau. Budgettet er på 11,8 mio. kr. Det
forventes at der i 2018 er 209 personer der modtager bostøtte i eget hjem. Alle forventes at benytte
kommunens egne tilbud. Der vil i 2018 blive arbejdet med at benytte flere u-visiterede tilbud i stedet for
bostøtte i eget hjem.
Tilskud til personlig hjælp efter §§ 96, 97, 98 og 99
Det andet store område under voksen- og handicapområdet er tilskud til personlig hjælp.
Borgerstyret Personlig Assistance, BPA (Personlig hjælper § 96)
BPA-ordningen kan tilbydes til personer med omfattende fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse.
Borgeren bor i sit eget hjem og modtager et tilskud til selv at ansætte hjælpere til pleje, overvågning og led
sagelse. Budgettet er på 15,4 mio. kr. og der forventes i 2018 16 HÅP til en gennemsnitspris på 962.000 kr.
Der er pt. 9 borgere der har udgifter for over 1 mio. kr. Syddjurs kommunes udgifter til dette område ligger
over sammenlignelige kommuner. Som en del af budget 2018 skal udgifterne til BPA-ordningen sænkes med
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1,0 mio. kr. Dette skal opnås ved at de enkelte borgeres hjælperkontrakter ændres i forhold til ændringer i
borgerens helbredssituation og sundhedstilstand. Der vil også ske vurdering af borgerens evne til at fungere
som arbejdsleder. Desuden vil der ske en skærpet visitation til ydelsen.
§ 97, § 98 og § 99 Støttekontaktperson ordningen
Støttekontaktperson ordningen samt ledsagerordningen udgør 2,0 mio. kr. for 80 personer. Under § 97
ordningen bevilliges der 15 timer pr. måned til borgere under 67 år.
Øvrige udgifter på området:
Kafe Kolind
Der er i budgettet afsat 0,8 mio. kr., som gives i tilskud til KFUM, til driften af Kafe kolind, som er en åben
café og et værested. Dette budget er en del af §85 Bostøtte i eget hjem.
Handicapbiler
Budgettet til handicapbiler er på 2,4 mio. kr. Der er budgetlagt med 61 handicapbiler.
Rådgivning og Socialt udsatte
Rådgivning og socialt udsatte er budgetlagt med 2,6 mio. kr. Rådgivning er bestemt af bekendtgørelser,
hvor der skal betales for konsulentordninger efter kommunens befolkningstal. Til dækning af specielle
landsdækkende institutioner som Blindeinstituttet og Center for døve.
Socialt udsatte har et nettobudget på 1,5 mio. kr. til kvindekrisecentre § 109 og forsorgshjem § 110, heri er
fratrukket 50 % statsrefusion. Det er selvvisiterende tilbud, hvilket begrænser kommunens handlemuligheder.
Fremme tilgængeligheden for handicappede og Innovation
Endeligt er der to udviklingspuljer til henholdsvis Fremme af tilgængeligheden for handicappede, hvor
Handicaprådet er bevilligende myndighed, og Innovation inden for socialpsykiatrien. De to puljer er
budgetlagt med til sammen 0,4 mio. kr.

Takstindbetalinger
Takstindbetalinger er til afregning af Syddjurs Kommunens egne botilbud under Syddjurs Bo- og aktivitets
tilbud og Syddjurs bostøtte.
2018

2019

2020

2021

Takstindbetalinger Syddjurs Bo- og aktivitetstilbud

Hele 1.000 kr.

-75.571

-75.566

-75.566

-75.566

Takstindbetaling Syddjurs Bostøtte

-21.054

-20.327

-20.327

-20.327

Bevilling i alt

-96.625

-95.893

-95.893

-95.893

Der er budgetlagt med en forventet indtægt på 96,6 mio. kr. til afregning af egne borgere og borgere fra
andre kommuner, som bor i et af botilbuddene under Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud (SYBA) eller modtager
bostøtte i eget hjem/ Aktivitetstilbud..
For SYBA er der budgetlagt med salg af 36 pladser under botilbuddene og 35 pladser under dagtilbud.
Sammenlagt svarer det til, at 33% af pladserne bliver solgt til andre kommuner. I kr. svarer det ca. til 19,3
mio. kr. SYBA sælger desuden STU-forløb for 1,8 mio. til Jobcenter Syddjurs.
Rammeaftalen for 2016 for Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen, indeholder en besparelse
på mindst 3% på taksterne over årene 2016-2018. I Syddjurs Kommune er det kun Syddjurs Bo- og
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Aktivitetstilbud, der er omfattet af rammeaftalen. Det skal dog bemærkes, at ca. 33% af deres pladser
sælges til andre kommuner og derfor giver det ikke Syddjurs kommune en besparelse. Til gengæld køber
Syddjurs kommune også en del pladser ved andre kommuner og specielt hos Region Midtjylland.
Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud
Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud varetager tilbud til de målgrupper, som er omfattet af serviceloven - special
området for fysisk og/eller psykisk handicappede, sent udviklede og senhjerneskadede.
Hele 1.000 kr.

2018

2019

2020

2021

Bevilling i alt

68.021

68.031

68.031

68.031

Budgettet for Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud er på 68 mio. kr., hvoraf de 2,2 mio. kr. er til bostøtte i eget
hjem, svarende til 22 HÅP. Området er underlagt Rammeaftalen for det specialiserede socialområde.
Botilbud
I Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud er botilbuddene længerevarende eller efter Almenboliglovens § 105 med
støtte efter Serviceloven. Derudover er der på Marie Magdalene to aflastningsboliger efter SL § 84.
Målgruppen til botilbuddene har betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, f. eks.
udviklingshæmmede og multihandicappede.
Der er i alt 108 boliger fordelt på 5 botilbud for fysisk og/eller psykisk handicappede under Syddjurs Bo- og
aktivitetstilbud. Fordelingen af botilbuddene fremgår af følgende tabel.
Botilbud under Syddjurs Bo- og
Aktivitetstilbud

Antal Målgruppe

Rodskovvej i Hornslet, § 108
Længerevarende botilbud

12 Udviklingshæmmede med dom og
udviklingshæmmede med tillægshandicap

Marie Magdalene, Ryomgård, § 85 Botilbud

48 Udviklingshæmmede med varierende
funktionsniveau.

Tendrup Møllevej i Hornslet, § 85 Botilbud

20 Senhjerneskadede og autister

Skovparken, Ryomgård, § 85 Botilbud

16 Udviklingshæmmede (højt funktionsniv.)

Gransvinget, Ebeltoft, § 85 Botilbud

12 Udviklingshæmmede (højt funktionsniv.)

Antal boliger i alt

108

Der er budgetlagt med 108 pladser under Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud. Heraf er de 67 % (72) egne
borgere fra Syddjurs Kommune, og de resterende 33 % (36) er salg af pladser til andre kommuner.
Døgntilbud
Rodskovvej i Hornslet har 12 pladser efter SL § 108 Længerevarende botilbud, heraf de 6 er målrettet
domfældte voksne udviklingshæmmede.
Marie Magdalene, Vestergade 116, Ryomgård er et bofællesskab efter Almenboliglovens § 105 med støtte
efter serviceloven. Der er 48 pladser fordelt på 6 afdelinger; Lanternen, Broen, Kahytten, Vestergade 114 A,
114 B stuen og 1. sal, inkl. en aflastningsplads.
Derudover er botilbuddet på Tendrup Møllevej i Hornslet med 12 boliger til borgere med senhjerneskade og
8 boliger til borgere med autisme. Hvoraf alle benyttes i 2018. Boligerne er oprettet efter Almenboliglovens §
105 med støtte efter serviceloven.
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Bofællesskaber
Bofællesskaberne Skovparken, Ryomgård, og Gransvinget, Ebeltoft, har henholdsvis 16 og 12 boliger, som
er bygget efter Almenboliglovens § 105, for udviklingshæmmede, hvor der ydes støtte efter SL § 85.

Aktivitetscentre
Aktivitetscentrene Skovly i Termestrup og Marie Magdalene i Ryomgård er samlet budgetlagt med 108
helårspladser. Aktivitetscentrene er dagtilbud efter § 103 Beskyttet beskæftigelse og § 104 Aktivitets- og
samværstilbud.
Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud yder endvidere bostøtte til hjemmeboende borgere med udviklingshæmning
efter § 85 for ca. 20 borgere, som samlet får leveret 85 timers bostøtte pr. uge.
Handicap og psykiatri:
Syddjurs Bostøtte og aktivitet
Tilbud til de målgrupper, som er omfattet af serviceloven og modtager bostøtte i eget hjem eller i
bofællesskab er specialområdet for borgere med fysisk og/eller psykisk handicap, senudvikling samt
socialområdet for borgere i socialpsykiatrien, med sindslidelser, socialt udsatte og borgere i misbrug.
Hele 1.000 kr.

2018

2019

2020

2021

Bevilling i alt

21.835

20.327

20.327

20.327

Budgettet er på 21,8 mio. kr. og er underlagt rammestyring. Der arbejdes fortsat med udvikling af øget
fleksibilitet i tilbuddene under rammestyringen. Dette betyder at Syddjurs Bostøtte skal kunne håndtere
perioder hvor behovet for bostøtte er op til 5% højere end rammen, uden at dette medfører øgede udgifter.
10,4 mio. kr. benyttes i Team Øst og Vest til at levere bostøtte i eget hjem svarende til 499 bostøttetimer
pr. uge. Der leveres 12 forskellige ydelser under bostøtte i eget hjem, heraf de to mest benyttede er
relationsskabende støtte samt rådgivning, træning og vedligeholdelse af strukturer i hverdagen (f. eks.
døgnrytme, indsigt i og forståelse for egen situation). Under ordninger er der ca. 150 borgere, der modtager
støtte i eget hjem.
Støtte- kontaktperson ordningen jf. Servicelovens § 99 er til personer med psykiatriske diagnoser og fysisk
og psykisk handicap, som bor i eget hjem, med et budget på 0,8 mio. kr.
Bofællesskaber
Bofællesskabet Mølletorvet, Tendrup Møllevej i Hornslet har 8 boliger. Tilbuddet henvender sig til borgere der
har psykiatriske diagnoser. Der er budgetlagt med 0,4 mio. kr. til 8 pladser.
Kollegiet
Kollegiet er et tilbud til unge mellem 17-25 årige, der over en to til tre årig periode skal udsluses til egen
bolig. Der er budgetlagt med 1,6 mio.kr. til 7 pladser.
Aktivitetscentre
Beskyttet beskæftigelse og Aktivitets- og samværstilbud jf. Servicelovens §§ 103 og 104. Tilbuddet er
primært knyttet til Aktivitetshuset Midtpunktet i Rønde og Alpedalen i Hornslet. Der er budgetteret med 3,7
mio. kr. til aktivitets- og samværstilbud for 34-37 pladser.
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Misbrug
Hele 1.000 kr.

2018

2019

2020

2021

Rusmiddelcenter

6.393

6.393

6.393

6.393

Privat misbrugsbehandling

2.966

2.966

2.966

2.966

Bevilling i alt

9.359

9.359

9.359

9.359

Budgettet på 9,4 mio. kr. omfatter udgifter og indtægter til alkoholbehandling jf. Sundhedslovens § 141
og behandling af stofmisbrugere jf. Servicelovens § 101 og lægebehandling jf. Sundhedslovens § 142.
Herudover er der udgifter til døgnbehandling vedr. begge områder.
Det er Syddjurs Kommune, som driver Rusmiddelcenteret i Rønde. Der er i budgettet specificeret hvilke ud
gifter der går til døgnbehandling og misbrugsbehandling udenfor kommunen. Det drejer sig om i alt 3 mio. kr.
Antal helårspersoner, der er budgetlagt med under misbrugsområdet:
Område

Antal

Sundhedsudgifter

32

Alkoholbehandling

44

Stofmisbrug over og under 18 år

69

I alt

145

For begge områder er der ”frit valg af tilbud” for borgeren, hvorfor der kan være både udgifter og
indtægter til/fra andre kommuner. Syddjurs Kommune varetager den totale behandling af både alkohol- og
misbrugsproblematikker i eget regi for de over 18-årige, og skal tillige varetage behandlingen for de unge
under 18 år. Der er særligt fokus på behandling af misbrugsproblemer i familier med udsatte børn.
Alkoholbehandling
Døgnbehandling udføres af private eller offentlige behandlingstilbud både i og uden for egen kommune.
Behandling af stofmisbrugere
Døgnbehandling udføres af private eller offentlige behandlingstilbud uden for egen kommune.
12.557 Kontante ydelser
Hele 1.000 kr.

2018

2019

2020

2021

Driftssikring af boligbyggeri

1.895

1.895

1.895

1.895

Personlige tillæg

4.022

4.022

4.022

4.022

Boligydelse

15.517

15.517

15.517

15.517

Boligsikring

10.434

10.471

10.471

10.471

1.743

1.743

1.743

1.743

33.611

33.648

33.648

33.648

§100 merudgifter
Bevilling i alt

Driftssikring af bolig
Der er afsat 1,9 mio. kr. til driftssikring af bolig. Området dækker udgifter til ydelsesstøtte til andelsboliger
opført med støtte før 1. april 2002, ungdomsboliger og almene boliger, samt tinglysningsafgift på lån af
ejendomsskatter.
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Personlige tillæg
Budgettet er på 4,0 mio. kr. og dækker bl.a. udgifter til tandlægebehandling, briller, medicin og helbreds- og
varmetillæg med mere, til førtidspensionister og folkepensionister, der er i en særlig vanskelig økonomisk
situation. Til personlig tillæg er der 50 % statsrefusion.
Boligydelse
Budgettet er på 15,5 mio. kr. til boligydelse, som bevilliges til de borgere, der ikke bor i ejerbolig og som
tildeles folkepensioner og førtidspensioner bevilliget før 2003.
Boligsikring
Boligsikring er budgetlagt med 10,4 mio.kr. og bevilliges til de borgere, der ikke bor i ejerbolig og som ikke
omfatter personkredsen, der kan få boligydelse.
§ 100 merudgifter
Budgettet er på 1,7 mio. kr. og dækker udgifter til merudgifter, hvortil der gives 50 % statsrefusion.
Tilbud til voksne med særlige behov - Anlæg
Hele 1.000 kr.

2018

2019

2020

2021

Rusmiddelcenter og Midtpunkt

6.094

0

0

0

Bevilling i alt

6.094

0

0

0

Anlægsbevillingen vedrører byggeprojektet i Rønde, der er igangsat og forventes taget i brug i 2019.
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Udvalget for familie og institutioner - FI udvalget
Politisk arbejdsform
Udvalget for familie og institutioner består af 5 medlemmer.
Udvalget træffer afgørelse i sager om ydelser m.v. til enkeltpersoner (0-18 år) på børne- og ungeområdet
efter lovgivningen på det sociale område.
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på familie-, skole- og
pasningsområdet, herunder opgaver vedrørende:
• folkeskolen
• børnepasning
• ungdomsskolen
• sundhedspleje
• pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR)
• børnefamilieområdet
• den familierettede integrationsindsats og integrationsindsatsen for unge under 18 år
• samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
• borgerinddragelse på udvalgets område
Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om skoleudbygningsplaner og andre
sektorplaner inden for det undervisningsmæssige og pasningsmæssige område i samarbejde med
økonomiudvalget.
Udvalget varetager bygge- og anlægsopgaver inden for udvalgets område, herunder programoplæg,
byggeprogram, dispositionsforslag og projektforslag, forprojekt og hovedprojekt samt udførelse af bygge- og
anlægsarbejder i overensstemmelse med kommunens vedtagne bygnings- og energipolitik.

Samlet budget for Udvalget for familie og institutioner
Udvalget for familie og institutioner har i 2018 en samlet bevilling til drift og anlæg på 679,3 mio. kr.
Hele 1.000 kr.
11.528 Børn, Unge og Familier

2018

2019

2020

2021

116.763

113.838

110.219

108.339

11.322 Skoleområdet

406.927

394.885

391.645

388.102

11.525 Dagtilbud til børn

136.765

$136.848

139.303

141.517

I alt drift

660.456

645.571

641.167

637.958

11.528 Børn, Unge og Familier - anlæg

2.000

0

0

0

11.322 Skoleområdet – anlæg

3.047

3.000

9.000

8.000

11.525 Dagtilbud til børn – anlæg

13.777

6.000

6.000

15.000

I alt anlæg

18.824

9.000

15.000

23.000

679.280

654.571

656.167

660.958

Bevilling i alt
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Skolevæsen – FI udvalget
Syddjurs Kommunes skolevæsen består af ti folkeskoler samt specialskolen Pindstrupskolen og Syddjurs
Ungdomsskole. Folkeskolerne dækker 0. - 9. klasse med undtagelse af Thorsager skole, som dækker 0. 6. klasse. Kommunens 10. klasser er samlet på Rønde Skole. Der er endvidere et samarbejde med Viden
Djurs om et EUD10 forløb for elever i 10. klasse. Uddannelsen er specielt målrettet elever, der søger mod de
erhvervsfaglige ungdomsuddannelser.
I skoleåret 2016/17 er der i alt indskrevet 4.118 elever på kommunens skoler – heraf går 79 elever på
kommunens egen specialskole (Pindstrupskolen) og 14 elever i Heltidsundervisningen. Prognoserne tilsiger,
at kommunen de kommende år vil have et faldende elevtal. Tallene er opgjort pr. 5. september i skoleåret.
Skoler

Antal elever skoleår
14/15

Antal elever skoleår
15/16

Antal elever skoleår
16/17

Ebeltoft Skole

664

605

588

Hornslet Skole

767

778

809

Kolind C. skole

373

384

377

Marienhoffskolen

345

360

384

Molsskolen

343

322

314

Mørke Skole

228

239

221

Rosmus Skole

285

293

316

Rønde Skole

554

567

547

Thorsager Skole

155

153

153

Ådalsskolen

326

323

316

Pindstrupskolen

71

81

79

Heltidsundervisningen

17

21

14

4.128

4.126

4.118

I alt:

Byrådets visioner
Vision for skole og SFO-området
Syddjurs Kommunes Skolevæsen udvikler i samarbejde med forældrene dygtige, engagerede og glade børn
og unge.
Det sker med udgangspunkt i et værdsættende og anerkendende menneskesyn og gennem:
• udfordrende, kreative og fleksible læringsmiljøer ude og inde
• forpligtende fællesskaber
• respekt for mangfoldigheden
• helhed og sammenhæng
• aktiv udnyttelse og brug af de mangfoldige natur- og kulturgaver
Det handler om:
LÆRING, TRIVSEL OG UDVIKLING
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Politisk besluttede forandringer
Lærings- og trivselspolitikken blev endeligt vedtaget på byrådsmødet den 29. marts 2017. Med udgangs
punkt i den nye politik og en bred inddragelsesproces sendes en ny sektorplan for børn og læring i høring fra
den 8. maj til den 19. juni 2018.
I supplement med de lovgivningsfastsatte dialog fora på folkeskoleområdet er der politisk nedsat et
skoleforum, der skal medvirke til udviklingen af området.
Den digitale folkeskole
Syddjurs Kommune har siden Byrådet vedtog en IT og medieplan arbejdet på udvikling af platformen med
ipads.
Syddjurs Kommune har siden 2012 arbejdet med en 1:1 iPad løsning på skoleområdet. iPaden har i
den periode vist sig at være et stabilt og pålideligt it-redskab. I løbet af de fire år er medarbejdernes itkompetencer steget, samtidig med at en stadig større del af undervisningen afvikles ved kvalificeret
inddragelse af it. Et større forskningsprojekt af Odder Kommunes iPad projekt viste, at eleverne i høj grad
forbinder iPaden med gode og givende læringssituationer. Samlet set peger det på, at satsningen i Syddjurs
Kommune er rigtig og, at man i Syddjurs Kommune har en it-løsning, der kan understøtte den fortsatte
udvikling af ”Den nye Skole” i overensstemmelse med intentionerne i folkeskolereformen.
Link: Den digitale folkeskole
”Den nye skole”.
I udviklingsaftalen for 2017 og 2018 arbejdes, der med 3 hovedtemaer med hensyn til folkeskolen. De 3
temaer er identiske med nationale temaer fra folkeskoleloven og reformen tilbage i 2014.

.

• Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan
• Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater
• Tilliden til og trivslen i folkeskolen styrkes gennem respekt for professionel viden og praksis

Opfølgning på politisk besluttede forandringer
Link: Se video om projekt med iPads i folkeskolen
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Budget og budgetbemærkninger – skoleområdet
11.322 Skoleområdet
Skoleområdet dækker folkeskoler, SFO, Ungdomsskolen, specialskoler og tilbud i tilknytning hertil. Det
samlede budget i 2018 under bevilling 11.322 skoleområdet udgør for driften 406,9 mio. kr.

(Diagrammerne er nettoudgifter, det vil sige at brugerbetaling og refusioner og lignende er trukket fra i
udgifterne.)
11.322 Skoleområdet
Hele 1.000 kr.

2018

2019

2020

2021

0

-2.858

-6.098

-9.641

17.267

12.577

12.577

12.577

273.054

273.054

273.054

273.054

Specialskoler

46.265

42.047

42.047

42.047

Bidrag til staten

52.570

52.570

52.570

52.570

Skoler og SFO – Demografipuljer
Skoleområdet – Fælles
Folkeskoler og SFO

Ungdomsskolen
Bevilling i alt

17.771

17.495

17.495

17.495

406.927

394.885

391.645

388.102

2018

2019

2020

2021

I budgetforudsætningerne indgår følgende tal.
Budgetforudsætninger
Antal tidlig SFO
Antal elever
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329

329

329

329

3.988

3.988

3.988

3.988
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Skoler og SFO – Demografipuljer
Demografipuljerne for skoler og SFO er beregnet ud fra en nedgang i elevtallet de kommende år og en
tildelingsmodel med en udgift pr. barn. Der er knyttet en vis usikkerhed til demografiudviklingen.
Demografipuljen

2018

2019

2020

2021

Antal tidlig SFO

329

337

303

329

Antal elever

3.988

3.941

3.895

3.834

Skoleområdet – Fælles
Skoleområdet – Fælles dækker udgifter og indtægter for en række forskellige områder, der går på tværs.
Skoleområdet – Fælles formål
Hovedparten er 6,2 mio. kr. til kompetenceudvikling jf. ny skolereform og målet om øget inklusion.
Disse midler benyttes eksempelvis til at betale for kurser/uddannelse og som tilskud til vikarudgifter ved
kompetenceløft. Dertil kommer knap 1 mio. kr. i tilskud fra staten til køb af kurser årligt frem mod 2020.
• Der er afsat 1,0 mio. kr. til styrkelse af mad i skoler.
• Der er afsat 1,22 mio. kr. ekstra til flygtninge i 2018.
• Der er afsat 50.000 kr. til talentudvikling, som udmøntes af FI udvalget.
Desuden er der afsat 1,2 mio. kr. til PAU- og pædagogstuderende, således at de skoler/SFO, der modtager
en elev/studerende, kompenseres for lønudgiften.
Dertil kommer en række forskellige udgifter som eksempelvis tjenestemandspension, fagkonsulent,
læsevejleder, midler til overgangsordning for specialklasser, fællesudgifter til IT-fagsystemer samt syge- og
hjemmeundervisning.
Mellemkommunale betalinger
Mellemkommunale betalinger dækker indtægter for elever fra andre kommuner, som benytter tilbud på skole
området i Syddjurs Kommune samt udgifter for børn fra Syddjurs Kommune, der benytter tilbud i andre kommu
ner. Samlet for mellemkommunale betalinger er der budgetteret med en nettoindtægt på 0,3 mio. kr. i 2018.
KLs takster benyttes ved mellemkommunal afregning for folkeskole og SFO. Der er en særskilt takst for
specialskolen Pindstrupskolen.
KL takster for Skole og SFO

2016

2017

2018

Skole pr. dag

180

182

193

SFO pr. dag*

65

63

63

Skole pr. år

65.574

66.376

70.351

SFO pr. år

23.616

22.901

22.901

2016

2017

2018

Pindstrupskolen - skole

889

937

946

Pindstrupskolen - sfo

314

321

324

Specialskole – eksterne takster pr. døgn

*Da KL ikke har kunnet beregne en SFO takst for 2018, er der lavet aftale med flere kommuner om at
fortsætte med 2017 taksten for SFO i 2018.
Specialpædagogisk indsats til enkelte elever i folkeskolen beror på en konkret individuel vurdering og
beregnes og afregnes fra sag til sag. Indsatsen skal normalt have et omfang på mindst ni klokketimer om
ugen, for at der sker ekstra mellemkommunal afregning.
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SFO friplads og forældrebetaling
Der er en forventet udgift til friplads og søskenderabat på 8,8 mio. kr. samt forældrebetaling på samlet 20,1
mio. kr. i budget 2018.
Forældrebetaling pr. måned i 12 mdr.

2016

2017

2018

Tidlig SFO

1.405

1.434

1.458

SFO Fuldtid

1.311

1.338

1.361

SFO Morgenmodul*

505

516

525

SFO Feriemodul (pr. uge)**

550

561

571

*Morgenmodul dækker kun morgenpasning de 200 dage med skolegang.
**Feriemodul: kun hele uger og kun i uger uden skolegang.
Befordring af elever
Dækker udgifter til taxa og buskort til folkeskolerne samt til specialpædagogiske tilbud (specialskoler og
specialklasser) i og uden for Syddjurs Kommune. Der budgetteres med 12,1 mio. kr. i 2018.
Folkeskoler og SFO
Budgettet er på 273,1 mio. kr. i 2018 og dækker de ti folkeskoler inklusiv SFO.
Skolernes budgetrammer er korrigeret efter det forventede elevtal i folkeskolen og det forventede børnetal i
SFO. De 249,7 mio. kr. vedrører folkeskolen og 3.988 elever. De 23,4 mio. kr. er SFO med 1.140 personer i
SFO fuldtid og 329 personer i tidlig SFO.
SFO – tildeling pr. måned

2016

Tidlig SFO

3.470

3.542

3.602

SFO Fuldtid

1.311

1.338

1.361

SFO Morgenmodul

505

516

525

SFO Feriemodul pr. uge

550

561

571

2016

2017

2018

< 200 elever 110%

65.450

67.210

68.530

201-400 elever 100%

59.500

61.100

62.300

> 400 elever 75%

44.772

45.825

46.725

Folkeskole – årlig tildeling pr. elev

2017

2018

Specialskoler
Der er afsat netto 46,3 mio. kr. til specialskoler i 2018. Beløbet omfatter afregning med Pindstrupskolen og
andre specialskoler.
Specialskole - takster pr. døgn

2016

2017

2018

Pindstrupskolen - skole

889

937

946

Pindstrupskolen - sfo

314

321

324

Pindstrupskolen – specialskole
Budgettet til Pindstrupskolen, som er Syddjurs Kommunes egen specialskole, er rammestyret. Budgettet i
2018 er på 27,2 mio. kr. til 79 elever.
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Specialskoler i andre kommuner
Der er et netto budget på 19,1 mio. kr.
Der er budgetteret med udgifter på 23,1 mio. kr. til undervisning og SFO af børn med vidtgående behov for
specialpædagogisk bistand på specialskoler i regionalt regi og andre kommuners regi.
Der er budgetteret med 4 mio. kr. i indtægter fra ”pengene følger eleven”. Indtægtsbudgettet modsvarer, at
der er ført 4 mio. kr. retur til folkeskolerne i tildelingsmodellen.
Bidrag til staten
Der er afsat 52,6 mio. kr. og det dækker bidrag til staten for privatskoler og efterskoler samt EUD10.
Bidrag til staten for et skoleår pr. elev

2016

2017

2018

Privatskoler

33.240

36.115

38.017

SFO privatskoler

11.143

9.378

7.699

Efterskoler

35.440

35.830

36.797

Tabellen ovenfor viser de beløb, som staten opkræver for de elever, der går i privatskoler. Tabellen nedenfor
er det antal elever, der skal betales for. Syddjurs Kommune opkræves ultimo skoleåret.
Bidrag til staten – antal elever

2015 / 2016

2016 / 2017

2017 / 2018

1.008

1.039

1.044

SFO privatskoler

348

368

387

Efterskoler

272

280

287

Privatskoler

Bidrag til staten for privatskoler
Budgettet på 41,8 mio.kr. er udgifter til statslige bidrag for elever på privatskoler. Det statslige bidrag
fastsættes og opkræves én gang årligt med udgangspunkt i de faktiske elevtal pr. 5. september. Desuden
indgår udgifterne til EUD10 (erhvervsrettet 10. klasseforløb) i budgettet.
Syddjurs Kommune har besluttet at give tilskud til de privatskoler, der har tidlig SFO. Tilskuddet har
samme størrelse som til de kommunale tidlige SFO’er, idet der ved beregning af tilskuddets størrelse tages
udgangspunkt i samme forældrebetaling.
Privatskoler - tidlig SFO pr. måned

2016

2017

2018

Tilskud til privatskoler april-juli

2.065

2.108

2.144

Syddjurs Kommune har indgået en kontrakt med Viden Djurs omkring afregning for EUD10. Dertil kommer
udgifter, hvis elever med særlige og konkrete behov optages på EUD10
Aftale – Viden Djurs EUD10
1 – 25 elever
26 – 100 elever
Viden Djurs EUD10 – antal elever
Antal elever

2016

2017

2018

57.000

57.969

58.954

55.000

55.935

56.886

2015 / 2016

2016 / 2017

2017 / 2018

45

24

45

Bidrag til staten for efterskoler
Budgettet på 10,8 mio. kr. er udgifter til statslige bidrag for elever på efterskoler. Det statslige bidrag
109

Politikerhåndbog 2018
Udvalget for familie og institutioner

fastsættes og opkræves én gang årligt med udgangspunkt i de faktiske elevtal pr. 5. september.
Ungdomsskolen
Budgettet er på 17,8 mio. kr. i 2018. Ungdomsskolens samlede budgetramme er baseret på aktiviteter for
kommunens børn og unge i alderen 10-25 år, hvoraf den primære målgruppe er de 10-18 årige.
Ungdomsskolen dækker blandt andet eftermiddagsklub, heltidsundervisning, aftenklub,
undervisningsaktiviteter, forskellige ungdomstilbud og en SSP medarbejder.
Forældrebetaling pr. måned i 12 mdr. i kr.*
Eftermiddagsklub
Aftenklub (årlig forældrebetaling)
*Der ydes ikke søskenderabat eller økonomiskfriplads.

2016

2017

2018

475

485

493

200

200

200

Budgetforliget til budget 2018 indeholder en aftale om ny tildelingsmodel til eftermiddagsklubben i
Ungdomsskolen. Den nye tildelingsmodel til eftermiddagsklubberne skal godkendes af Byrådet.
11.322 Skoleområdet - anlæg
Hele 1.000 kr.

2018

2019

2020

2021

Renovering Marienhoffskolen

3.047

0

0

0

Strukturtilpasning skoler

0

3.000

3.000

0

Samling af to skoler i Ebeltoft (2020-2021)

0

0

6.000

6.000

Udfasning af Skelhøjeskolen
Bevilling i alt

0

0

0

2.000

3.047

3.000

9.000

8.000

Renovering Marienhoffskolen
Der er afsat midler til en renovering og opgradering af Marienhoffskolen i Ryomgård.
Udover en tiltrængt renovering, der vil få skolen til at fremstå mere tidssvarende, etableres der nye moderne
undervisningsforhold herunder nyt læringscenter. Renovering blev påbegyndt i 2016 og forventes afsluttet i
2018.
Strukturtilpasning skoler
I forbindelse med den demografiske udvikling med samlet set faldende elevtal på skolerne de kommende ti
år er der afsat midler til eventuelle strukturtilpasninger. Det kan også være opdatering af faglokalerne især i
forbindelse med de nyeste kombinationsfag i folkeskolen.
I forbindelse med oplæg til budget 2019 vil der komme forslag til udmøntning af de afsatte midler til
strukturtilpasning.
Samling af to skoler i Ebeltoft (2020-2021)
Ebeltoft skole, der eksisterer på to matrikler og fysisk to skoler, vil de kommende år få et stort fald i det
samlede elevtal. Derfor kan de to afdelinger samles således, at driften effektiviseres. Der er afsat midler til
en sådan samling på en matrikel startende fra år 2020.
Udfasning af Skelhøjeskolen
Der er i 2021 afsat 2 mio. kr. til udfasning af Skelhøjeskolen, som er en del af Ebeltoft Skole. Se ”Samling af
to skoler i Ebeltoft”.
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Dagtilbud – FI udvalget
Dagtilbudsområdet i Syddjurs Kommune består hovedsagelig af de to store pædagogiske pasningsområder,
Dagplejen med i alt knap 100 ansatte, og Daginstitutionerne som næsten alle er integrerede institutioner
med mere end 300 ansatte.

Byrådets visioner

Syddjurs Kommunes dagtilbud udvikler i samarbejde med forældrene rammer for, at alle børn har lyst til
at møde livet med nysgerrighed og glæden ved at indgå i fællesskabet. Det sker med udgangspunkt i et
værdsættende og anerkendende menneskesyn.
I Syddjurs Kommunes dagtilbud er der:
• plads til at være barn.
• plads, tid og rum til leg og venskaber.
• udviklende og lærende børnemiljøer, som begejstrer og skaber glæde og trivsel.
• plads til mangfoldighed.
• aktiv udnyttelse og brug af de mangfoldige natur- og kulturgaver.
Link: Kommuneplan 2013

Politisk besluttede forandringer
Dagtilbud
I sammenhæng med hele området for 0-18 årige forventes en Lærings- og Trivselspolitik at blive vedtaget i
Byrådet primo 2017.
I udviklingsaftalen for 2017 og 2018 er der 2 temaer på dagtilbudsområder med særlige målsætninger.
• Sprog indsats
•˚	Gennem sprogvurderinger af alle børn i 3 års alderen og igen i 5 års alderen og i 0 klasse i
folkeskolen iværksættes specielle indsatser
• VIDA (Vidensbaseret Indsats for udsatte børn i Dagtilbud)
For området er det besluttet at der skal være færre, større og integrerede institutioner gerne samlet under
fælles ledelse med skoler, idrætscentre eller private virksomheder. Dermed også færre aftaleholdere.
Kvalitet i forhold til dagtilbudsloven og effektiviteten i driften kan samtidig forbedres.
Der er udarbejdet en mediepolitik for dagtilbudsområdet, under overskriften medieleg. Mediepolitikken er
under implementering og inkluderer at der er tilført institutioner og dagpleje en meget stor portion Ipads. Der
er iværksat efteruddannelse af det pædagogiske personale i denne forbindelse.
Mediepolitikken evalueres i 2017.
Alle institutioner og Dagplejen arbejder systematisk med sprogvurderinger og læringshjul som kvalitets
måling og udviklings værktøjer. Når værktøjerne er fuldt implementeret vil der være glimrende muligheder for
effekt målinger og pædagogisk udvikling på baggrund af denne.
Der gennemføres hvert andet år pædagogisk tilsyn med alle daginstitutioner. Tilsynet foregår gennem
2016/17 samarbejde med ekstern leverandør.
Link: Chefaftaler findes på medarbejdeportalen her
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Opfølgning på politisk besluttede forandringer
Samling af institutioner under fælles ledelse er sket i Rosmus, Thorsager og i Ebeltoft i 2016.
En ny samlet daginstitution i Kolind står færdig i sommeren 2017.
Bygning af en ny institution i Mørke på skolen står færdig i 2018. Også i 2018/19 forventes en ny institution
færdig i Knebel i samarbejde med projekt ”Mols i Udvikling”.
Byrådet har i budget 2016 og 2017 prioriteret midler til nye investeringer på daginstitutionsområdet.
Målet med investeringerne er samtidig at sikre størst mulig kvalitet for børn og personale.
Brugerundersøgelser
Syddjurs Kommune ønsker, at borgerne oplever indflydelse og samspil med kommunen, når kommunens
tilbud skal udvikles. Dette kan bl.a. ske ved at inddrage forældrene til børn i daginstitutionerne gennem
brugertilfredshedsundersøgelser. Undersøgelsens resultater skal danne grundlag for institutionernes
fortsatte udvikling.
Der er i 2015 gennemført de første af en række brugertilfredshedsundersøgelser i Syddjurs Kommune. Det
første område er dagplejen med 488 børn hos 153 kommunalt ansatte dagplejere. Det andet område er
daginstitutionerne med 26 institutioner, hvor der er indskrevet 1283 børn.
Den samlede tilfredshedsgrad i Syddjurs kommune er 89% for daginstitutionernes vedkommende og hele
93% for dagplejens vedkommende. Altså forholdsvis langt over det politisk fastsatte måltal på 80%.
Der vil blive gennemført nye brugertilfredshedsundersøgelser i 2017/18.
Link: Brugerundersøgelse, dagtilbud
Link: Brugerundersøgelse, dagpleje
Leverandørkrav private daginstitutioner
De gældende leverandørkrav er godkendt at Byrådet den 27. juni 2013.
Link: Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 27.juni 2013
Private leverandører kan efter §19 stk 5 i lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge
(dagtilbudsloven) oprette og drive private daginstitutioner med kommunalt tilskud for børn i alderen 26 uger
til skolestart.
Kommunalbestyrelsen i Syddjurs Kommune er forpligtet til at godkende og offentliggøre et sæt kriterier,
som præciserer de regler, der er gældende for godkendelse af private daginstitutioner beliggende i Syddjurs
Kommune.
En privat institution, der opfylder lovgivningens og Syddjurs Kommunes leverandørkrav, har krav på
godkendelse. Godkendelsen kan efterfølgende tilbagekaldes, hvis privatinstitutionen ikke længere lever op til
lovgivningen eller Syddjurs Kommunes krav til private daginstitutioner.
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Budget og budgetbemærkninger - Dagtilbud
11.525 Dagtilbud til børn
Dagtilbud til børn dækker den kommunale dagpleje samt kommunale daginstitutioner. Dertil kommer private
daginstitutioner og privat pasning. Området dækker pasning frem til 1.april det år, børnene starter i skole. Det
samlede budget i 2018 under bevilling 11.525 dagtilbud til børn udgør for driften 136,2 mio. kr.

(Diagrammerne er nettoudgifter, det vil sige at brugerbetaling og refusioner og lignende er trukket fra i
udgifterne.)
11.525 Dagtilbud til børn
Hele 1.000 kr.

2018

2019

2020

2021

0

441

2.896

5.110

-20.475

-20.834

-20.834

-20.834

33.360

33.360

33.360

33.360

Daginstitutioner

102.960

102.960

102.960

102.960

Tilskud private

20.920

20.920

20.920

20.920

136.765

136.848

139.303

141.517

Demografipuljen
Dagtilbud - Fælles
Dagplejen

Dagtilbud til børn i alt

De forventede børnetal er en del af budgetforudsætningerne. Nedenfor ses de samlede forventede børnetal,
der forventes at benytte et dagtilbud til børn i 2018. I Syddjurs Kommune sker skiftet fra dagpleje/vuggestue
til børnehave den 1. i måneden, efter barnet er fyldt to år og ni måneder.
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Budgetforudsætninger
Børn 0 - 2 år 9 mdr.
Børn 2 år 9 mdr. - 6 år

2018

2019

2020

2021

717

717

717

717

1.213

1.213

1.213

1.213

Demografipuljen
Demografipuljen er beregnet ud fra nedenstående forudsætninger omkring udviklingen de kommende år. Der
er knyttet en vis usikkerhed til demografiudviklingen.
Demografipuljen
Børn 0 - 2 år 9 mdr.
Børn 2 år 9 mdr. - 6 år

2018

2019

2020

2021

717

723

736

748

1.213

1.210

1.235

1.257

Dagtilbud – Fælles
Dagtilbud – Fælles dækker udgifter og indtægter for en række forskellige områder, der går på tværs.
Dagtilbud – Fælles formål
Der er blandt andet afsat midler til husleje, tilsyn og diverse fælles formål på dagtilbud samt ekstra 0,3 mio.
kr. til flygtninge i 2018.
Specialpædagogisk Team
Der er et samlet budget til specialpædagogisk støtte i 2018 på 7,6 mio. kr. Den specialpædagogiske støtte
består af et specialpædagogisk team, som arbejder med børn i alle daginstitutioner, der har behov for ekstra
støtte. På denne måde sikres den største fleksibilitet og muligheden for, at der kan tildeles ekstra støtte
til daginstitutioner, så en flytning af børnene i nogle tilfælde kan undgås. Der er også reserveret midler til
dobbeltpladser i dagplejen efter samme principper.
PAU- og pædagogstuderende
Elever på Pædagogisk Assistent uddannelsen (PAU) og pædagogstuderende er ansat under dagtilbud i
Syddjurs Kommune og aflønnes fra en central pulje på dagtilbudsområdet. I 2018 er budgettet til PAU- og
pædagogstuderende på 3,0 mio. kr.
Midlerne anvendes til at betale PAU- og pædagogstuderendes løn, således at de institutioner, der modtager
en elev/studerende, slipper for denne udgift. Derved kan daginstitutioner, der tager en elev/studerende,
fastholde personale og skal ikke reservere lønkroner til en elev/studerende. Altså et kvalitetsløft gennem
forbedret normering.
Mellemkommunale betalinger
Mellemkommunale betalinger dækker indtægter for børn fra andre kommuner som passes i Syddjurs
Kommune samt udgifter for børn fra Syddjurs Kommune passet i andre kommuner. Samlet for
mellemkommunale betalinger er der budgetteret med en nettoindtægt på 1,4 mio. kr. i 2018.
Friplads og søskenderabat
Friplads og søskenderabat dækker økonomiske og sociale fripladstilskud til børnepasningen samt
søskenderabat. Budgettet udgør i 2018 samlet 9,9 mio. kr.
Dagpleje – Forældrebetaling
Forældrebetalingen i dagplejen forventes at udgøre 8,8 mio. kr. i 2018. Beløbet er beregnet som 25% af de
forventede bruttodriftsudgifter i dagplejen. Forældrebetalingen er med 12 måneders betaling.
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Daginstitutioner - Forældrebetaling
Forældrebetalingen i institutionerne forventes at udgøre 28,7 mio. kr. i 2018. Beløbet er beregnet som 25%
af de forventede bruttodriftsudgifter i institutionerne. Forældrebetalingen er med 12 måneders betaling.
Forældrebetaling pr. måned i 12 mdr. i kr.*

2016

2017

2018

Dagplejepladser

2.561

2.609

2.665

Vuggestuepladser

2.607

2.778

2.843

Børnehavepladser
1.461
1.528
1.547
*Der ydes søskenderabat, økonomisk friplads og socialpædagogisk friplads, der for de berørte grupper
nedbringer forældrebetalingen eller får den til helt at bortfalde.
Margrethe Børnehaven § 32
Dagtilbud til børn er driftsherre for en specialbørnehave i Pindstrup under Serviceloven § 32. Det er
familieområdet, der har budgettet og bevilliger en plads i specialbørnehaven. Dagtilbud modtager derfor en
takst for hvert barn, der tildeles en plads i specialbørnehaven. Takster beregnes som et beløb pr. dag 365
dage om året, jævnfør reglerne for området.
Margrethe Børnehaven § 32

2016

2017

2018

Takster pr. døgn, ekstern betaling i kr.

1.243

1.268

1.292

Dagplejen
Dagplejens budget i 2018 er på 33,4 mio. kr.
Budgettet dækker 275 fuldtidspladser. Dagplejens budget reguleres i forhold til det reelle børnetal. Den
samlede tildeling pr. barn i dagplejen er 121.310 kr.
Dagplejen – årlig tildeling pr. barn
Dagplejen

2016

2017

2018

115.760

118.371

121.310

Daginstitutioner
Det samlede budget for daginstitutioner i 2018 er 103,0 mio. kr.
Budgettet dækker 286 vuggestuepladser og 1.023 børnehavepladser. Daginstitutionernes budget reguleres i
forhold til det reelle børnetal.
I 2018 er tildelingen 62.200 kr. pr. børnehavebarn og 124.400 kr. pr. vuggestuebarn. Beløbet inkluderer
ledelse og indvendig vedligeholdelse. Team Ejendomme står for udvendig vedligeholdelse samt el, vand og
varme.
Daginstitutioner – årlig tildeling pr. barn

20161

2017

2018

Vuggestue

95.600

120.000

124.400

47.800

60.000

62.200

Børnehave
Note 1: I 2016 indgik lederløn ikke i tildelingen pr. barn

§ 32 specialbørnehaven er en integreret del af Margrethe Børnehaven i Pindstrup. Budgettet til § 32
modsvares af en indtægt under Dagtilbud – fælles formål.
Margrethe Børnehaven § 32
Årlig tildeling pr. barn i kr.

2016

2017

2018

401.400

409.788

416.760
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Tilskud private tilbud
Det samlede budget til private tilbud er i 2018 på 20,9 mio. kr.
Budgettet til private daginstitutioner er i 2018 på 15,8 mio. kr. Dette dækker drifts-, administrations-, og
bygningstilskud til 70 vuggestuepladser og 170 børnehavepladser.
Tilskud til private daginstitutioner pr. måned i 12 måneder i kr.
0 - 2 år 9 mdr.

2016

2017

2018

Driftstilskud

7.401

7.725

7.901

Administration

217

226

231

Bygningstilskud

423

442

452

I alt

8.041

8.393

8.584

2 år 9 mdr. - 6 år

2016

2017

2018

Driftstilskud

4.039

4.228

4.275

Administration

123

128

130

Bygningstilskud

187

195

198

I alt
4.349
4.551
Tilskud til privat pasning dækker tilskud til forældre, der selv finder og arrangerer sig med en privat
børnepasser. I 2018 er budgettet til privat pasning 5,1 mio. kr. svarende til 75 børn.

4.603

Tilskud til privat pasning § 80 pr. måned i 12 måneder i kr.

2016

2017

2018

0 - 2 år 9 mdr.

5.504

5.604

5.722

2 år 9 mdr. - 6 år

3.029

3.171

3.206

11.525 Dagtilbud til børn - anlæg
Hele 1.000 kr.
Ny daginstitution Mørke
Ny daginstitution, Knebel
Vuggestuegruppe Hornslet Vest (Ågården)
Samling af daginstitutioner i Ryomgård
Bevilling i alt

2018

2019

2020

2021

12.027

0

0

0

0

6.000

6.000

0

1.750

0

0

0

0

0

0

15.000

13.777

6.000

6.000

15.000

Ny daginstitution Mørke
Der er i 2017 og 2018 afsat midler til etablering af ny daginstitution i Mørke. Daginstitutionen etables i sammen
hæng med skolen. Byggeriet påbegyndes i anden halvdel af 2017 og forventes færdigbygget ultimo 2018.
Ny daginstitution, Knebel
I samarbejde med projektorganisationen ”Mols i udvikling” etableres ny daginstitution i Knebel ved skole og
Idrætshal. Projektet indgår således i et byggeri, hvor mange andre brugere kommer til at eksistere. Projektet
handler om at tænke landsbyudvikling på en ny måde, og daginstitutionen skal indgå i denne udvikling. Der
er samlet afsat 14 mio. kr., heraf 2 mio. kr. i 2017. Der afventes et konkret byggeprojekt.
Vuggestuegruppe Hornslet Vest (Ågården)
Der er i 2018 afsat midler til etablering af ny vuggestuegruppe ved Ågården i Hornslet.
Samling af daginstitutioner i Ryomgård
Der er i 2021 og 2022 afsat samlet 35 mio. kr. til modernisering og eventuelt samling af de to daginstitutioner
i Ryomgård.
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Familieområdet - FI udvalget
Byrådets visioner

I Syddjurs Kommune ønsker vi, at alle børn og unge vokser op i sunde og inkluderende læringsfællesskaber,
så de kan trives og udvikles i nærmiljøet. Målet er at alle børn og unge udvikler sig til glade og selvstændige
voksne.
Forældre udgør, sammen med børn og unges øvrige familie og netværk den primære ressource for barnet.
Syddjurs Kommune er en samarbejdspartner for børn, unge og deres familier. I Syddjurs Kommune arbejder
vi derfor målrettet med inddragelse af både børn, unge og familier, samt deres øvrige netværk.
Indsatser til børn og unge med behov for særlig støtte under opvæksten gives derfor i et samarbejde mellem
barnet/den unge, forældre og øvrige private- og professionelle netværk. Eksempelvis sundhedsplejersken,
pædagogen fra børnehaven, læreren og andre i barnets netværk.
I Syddjurs Kommune arbejder vi målrettet med at sikre indsatser af høj kvalitet, når børn, unge og deres
forældre har behov for indsatser af mere indgribende karakter. Et særligt fokus er at sikre høj kvalitet i
myndighedsarbejdet og de foranstaltningsindsatser, der efterfølgende tilbydes.
Børn og unge med funktionsnedsættelse, samt deres familier har igennem de seneste år haft et særligt
fokus, og Syddjurs Kommune ønsker at alle børn uanset deres udfordringer oplever sig som en del af et
rummeligt og inkluderende læringsfællesskab.
Det tværfaglige samarbejde skal understøtte indsatser for børn og unge med behov for særlig støtte , så
indsatserne opleves at være effektive, målrettede og sammenhængende. Derfor har vi i Syddjurs Kommune
fokus på:
• At skabe rummelige og inkluderende nærmiljøer, som skaber grobund for børn og unges sundhed,
trivsel og læring, i samspil med andre.
• At styrke det tidlige og forebyggende arbejde, så eventuelle vanskeligheder afhjælpes så tidligt som
muligt i et tæt samspil med barnets eller den unges netværk og nærmiljø.
• At styrke sammenhæng mellem indsatser der går på tværs af flere faggrupper.
Børnepolitik
Børn i Fællesskab er titlen på den sammenhængende børnepolitik i Syddjurs Kommune. Politikken er
udformet som en handleguide, der skal skabe en platform, hvor forældre, samarbejdsparter og frivillige
kan mødes i åbenhed og nysgerrighed til hinanden for at skabe sammenhæng i børnenes og de unges
liv. Helt overordnet ønsker Syddjurs Kommune, at børn og unge færdes i rummelige og inkluderende
læringsfællesskaber. Samtidig er der fokus på at styrke de ressourcer der er i børn og unges kendte netværk
og nærmiljø.
Link: Børnepolitik, pjecen ”Børn i fællesskab”
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Sektorplan for familieområdet
Byrådet godkendte den 27. april 2016 en Sektorplan for familieområdet, som gælder i årene 2016 – 2020. I
Sektorplanen er der opstillet tre overordnede visioner samt tre målsætninger for familieområdet. Visioner og
mål danner afsæt for virksomhedsplaner i de enkelte afdelinger, som med hver deres faglige afsæt, vil være
handlingsrettede i forhold til udmøntningen af målene i Sektorplanen:
Målsætning for styrkelse af den tidlige og forebyggende indsats:
- At sikre alle børn og unges sundhed, læring og trivsel
- At sikre den tidlige opsporing af mistrivsel og problemer hos sårbare og udsatte børn og unge
- At styrke de tidlige og forebyggende tilbud og indsatser så sårbare og udsatte børn og unges
vanskeligheder løses inden de vokser sig store og uhåndterlige
Målsætning for styrkelse af det tværprofessionelle samarbejde:
- At styrke børn, unge og familiers oplevelse af større sammenhæng mellem de tilbud og indsatser der
iværksættes for at sikre børn og unges sundhed, læring og trivsel.
- At styrke hensigtsmæssige arbejdsgange og kultur på tværs af faggrænser og sektorer, så
helhedsorienterede og sammenhængende indsatser sikres
- At styrke dialogen med leverandører i forhold til at skabe enighed om opgaver, mål og indhold
Målsætning for styrkelse af målrettet og effektive indsatser i nærmiljøet:
- At styrke brugen af tilbud og indsatser der virker, herunder styrke anvendelsen af effektmåling og
evaluering i forhold til udvikling af området
- At styrke bæredygtige løsninger ved at øge fokusering på inddragelse af børn og unges eget private- og
professionelle netværk
De forebyggende tværprofessionelle indsatser indebærer, at familieområdet har et stort fokus på det
tværgående samarbejde i organisationen. Konkret udmønter det sig ved, at:
• Der eksisterer en lang række formaliserede samarbejdsstrukturer mellem skoleområdet,
dagtilbudsområdet og familieområdet
• Ungeområdet opprioriteres med etablering af et åbent tilbud til alle unge mellem 13 og 25 år på tværs af
hidtidige traditionelle aldersskel omkring 18 år og 23 år
• Alle sociale foranstaltninger koordineres i visitationsudvalg med repræsentation af afdelingsledere fra
alle involverede enheder
• Der arbejdes på at etablere mere helhedsorienterede overgange mellem børnehandicapområdet og
voksenhandicapområdet
• Der udvikles tværgående ledelsesinformation mellem familieområdet, Jobcentret og i muligt omfang
skoleområdet for at følge effekter af områdernes indsatser

Politisk besluttede forandringer
Med Budget 2017 blev besluttet at styrke sagsbehandlingen på børnehandicapområdet med en
opnormering. Formålet var at højne sagsbehandlingskvaliteten og at forbedre rådgivning og vejledning til
børn, unge og familier omkring funktionsnedsættelser.
Med Budget 2018 er det besluttet at styrke det tidlige og forebyggende arbejde, så det i højere grad bliver
muligt at sikre en rettidig indsats i familier med nyfødte børn. Beslutningen understøtter familieområdets
visioner og mål, så alle børn i Syddjurs Kommune kan få den bedst mulige start på livet. Det øgede fokus
på tidlige og forebyggende indsatser for alle børn understøttes tillige af beslutningen om en styrkelse af
dagtilbudsområdet i Budget 2018.
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Med budget 2018 blev det også besluttet at etablere et nyt aflastnings tilbud for børn og unge med
funktionsnedsættelse i regi af aktivitetstilbuddet Skovly under det specialiserede voksenområde.
Beslutningen sker med henblik på at styrke en fleksibel og sammenhængende indsats for disse børn, unge
og deres familier. Også i overgangen fra børnetilværelse til voksentilværelse.

Opfølgning på politisk besluttede forandringer
I 2017 har opfølgningen på de politisk besluttede forandringer særligt haft fokus på effektmåling af de
investeringer, der blev besluttet i efteråret 2015. Med vedtagelsen af Budget 2016 besluttede Byrådet at
investere i en styrkelse af familieområdets tidlige og forebyggende arbejde. Investeringen blev udmøntet i
en særlig myndighedsindsats i 4 af 10 skoledistrikter, etablering af en særlig socialfaglig rådgiverfunktion på
skoler og i dagtilbud samt en udvidet indsats i Sundhedsplejen.
Effekten af investeringerne i Budget 2016 overvåges i to målings- og evalueringsprogrammer omkring
familieområdets sociale indsatser. Dels et netværk under Socialstyrelsen, hvor 21 kommuner indleverer en
lang række indsatsdata til Danmarks Statistik, og dels i et samarbejde om effektmåling med konsulenthuset
Implement Consulting Group. Derudover måles effekterne af familieområdets indsatser gennem
Syddjurs Kommunes ikke-finansielle nøgletal, og endelig gennem de periodiske budgetopfølgninger. Alle
målingsresultater forelægges løbende til orientering i FI-udvalget.
Opnormeringen på børnehandicapområdet i 2017 følges gennem status på ledelsestilsyn med familie
områdets sagsbehandlingskvalitet. Resultatet præsenteres for FI-udvalget to gange årligt, og omfatter
foruden børnehandicapområdet også alle sociale sager
Organisering
Børn, Unge og Familier er organiseret i enhederne:
• Sundhedsplejen
• Familieafdelingen (Myndighedsområde for børn og unge med særlige sociale problemer og nedsat
funktionsevne, fysiske handicap m.v.)
• Center for Børn, Unge og Familier (Udførerenhed - herunder tilbud for unge)
• Stab og sekretariat
Sundhedsplejen
Sundhedsplejen yder en generel forebyggende og sundhedsfremmende indsats overfor alle børn og unge i
alderen 0-16 år (18 år), jf. Sundhedsloven § 119-120 samt Sundhedsaftalen i Region Midt.
Sundhedsplejen yder tillige en stor indsats inden for det specialiserede område, idet alle børn og unge med
særlige behov tilbydes en øget indsats, herunder sårbare gravide og deres ufødte barn, eller børn med
specifikke fysiske problemstillinger.
Sundhedsplejen arbejder ud fra et familieorienteret perspektiv på, at børn og familier får en god start
sammen. Det sker ved at yde såvel individuel- og gruppebaserede indsatser for alle børn og unge med
inddragelse af forældre.
Familieafdelingen
Familieafdelingen yder råd og vejledning til udsatte børn, unge og deres familier, og behandler alle
underretninger om mulig mistrivsel hos børn og unge. Afdelingen tilbyder kortere samtaleforløb og henviser
til tilbud og indsatser i Center for Børn, Unge og Familier (CBUF), herunder samtaleforløb og gruppetilbud.
Afdelingen henviser desuden borgerne til andre rådgivninger og myndigheder.
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Familieafdelingen udarbejder børnefaglige undersøgelser og træffer afgørelser om iværksættelse af
foranstaltninger til socialt udsatte børn, unge og familier, i overensstemmelse med lov om social service.
Foranstaltningerne kan spænde fra f.eks. kontaktperson, intensiv familiebehandling eller til anbringelse
udenfor hjemmet. Der kan være tale om sociale problemer som eksempelvis misbrug, mistrivsel, forældres
arbejdsløshed eller sygdom, eller andet som udfordrer børn og unges udvikling og trivsel. Desuden kan
der være tale om støtte til børn og unge med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse eller langvarig
sygdom. Til disse børn og deres familier yder Familieafdelingen også forskellige former for økonomisk
kompenserende støtte, i form af støtte til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste.
Familieafdelingen arbejder mest muligt på tværs i kommunen og særligt tæt sammen med familie- og
socialområdets øvrige afdelinger, dagsinstitutioner og skoler, samt erhvervs- og beskæftigelsesområdet.
Center for Børn Unge og Familier
Center for Børn Unge og Familier (Det tidligere Familieværket) er familieområdets udførerenhed. Centret
tilbyder støtte og behandling til børn og unge med særlige behov i alderen 0-23 år, samt deres familier.
Målgruppen er børn, unge og familier med behov for særlig støtte, vejledning eller behandling.
Center for Børn Unge og Familier tilbyder konkrete standardiserede tilbud. Ved større og mere komplekse
udfordringer sammensættes individuelle og skræddersyede indsatser.
Endvidere varetager centret familiearbejdet omkring flygtninge, og opgaver omkring samarbejdet med
kommunens plejefamilier i forhold til deres arbejde med anbragte børn og unge, og deres forældre. Center
for Børn Unge og Familier tilbyder herunder undervisning og supervision til plejefamilier.

Budget og budgetbemærkninger – Familieområdet
11.528 Familieområdet
Børn, unge og familier området har samlet en driftsbevilling på 116,8 mio. kr. i 2018. Budgettet er overordnet
fordelt som vist herunder.
Hele 1.000 kr.
Demografi pulje Børn, unge og familier
Sundhedsplejen

2018

2019

2020

2021

0

-1.623

-2.841

-3.722

7.604

7.604

7.604

7.604

PPR

14.364

14.365

14.365

14.365

Familieværket

29.192

29.192

29.192

29.192

-33.507

-33.507

-33.507

-33.507

Forebyggende foranstaltninger

32.980

32.980

32.980

32.980

Opholdssteder

Familieværket Myndighed

39.888

39.885

39.885

39.885

Døgninstitutioner

5.851

5.851

5.851

5.851

Sikrede døgninstitutioner

1.174

1.174

1.174

1.174

14.713

13.413

11.013

10.013

Særlige dagtilbud og klubber

4.504

4.504

4.504

4.504

Børn, unge og familier i alt

116.763

113.838

110.219

108.339

Kontante ydelser (inkl. refusion)
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(Diagrammerne er nettoudgifter, det vil sige at brugerbetaling og refusioner og lignende er trukket fra i
udgifterne.)Forvaltningen af udsatte børn- og ungeområdet varetages i Syddjurs Kommune af Børn, Unge
og Familier (BUF). BUFs indsatser og målsætninger er funderet i Syddjurs Kommunes børnepolitik ”Børn i
Fælleskab” samt Sektorplan for familieområdet 2016 – 2020.
BUF er organiseret i enhederne:
• Familieafdelingen (Myndighedsområde for børn og unge med særlige sociale problemer samt for børn
og unge med nedsat funktionsevne, fysiske handicap m.v.)
• Sundhedsplejen
• Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
• Familieværket (Udførerenhed - herunder tilbud for unge)
• Stab og sekretariat
Myndighedsområdet er beskrevet under økonomiudvalget.
Demografipulje familieområdet
Ved budget 2016 blev der efter anbefaling fra Kommunernes landsforenings konsulenter vedtaget at Børn,
unge og familiers budgetgrundlag reguleres i overensstemmelse med den demografiske udvikling. For at
besparelserne kan hentes hjem er det en forudsætning at sags tal falder i takt med børnetallene, samt BUF’s
aktiviteter i stadigt højere grad foregår med et tidligt og forebyggende perspektiv
’Sundhedsplejen
Sundhedsplejen er et tilbud til alle familier med børn i alderen 0 – 18 år. Sundhedsplejen yder rådgivning og
vejledning vedrørende barnets sundhed og trivsel.
121

Politikerhåndbog 2018
Udvalget for familie og institutioner

Budgettet på 7,6 mio. kr. dækker sundhedsplejerskernes undersøgelser, sundhedssamtaler samt rådgivning
og vejledning jf. Sundhedslovens §§ 120-126. Indsatsen i spæd- og småbørnsfamilier er behovsbestemt,
hvor 61 % af familierne modtager basistilbuddet bestående af 2 hjemmebesøg og 3 gruppebesøg i barnets
første leveår, mens 39 % modtager yderligere støtte. Der foretages tidligt barselsbesøg til alle fødende,
der udskrives fra hospital. Kommunens sundhedspleje overtager ansvaret 72 timer efter fødslen. Besøget
forebygger genindlæggelser af de nyfødte. Desuden tilbyder sundhedsplejen forældreuddannelsen ”En god
start – sammen”. Sundhedsplejen opretter nye hold hver 2. måned.
Endvidere dækker bevillingen den kommunale børne- og ungelæges indsats, som består i
lægeundersøgelser samt konsulentopgaver i forhold til visitationsudvalg og anden myndighedsudøvelse.
Sundhedsplejen er pålagt at modtage og aflønne 1 sundhedsplejerskestuderende årligt.
Sundhedsplejen driver flere projekter:
”Behandling af svært overvægtige børn” der kører som 2 sideløbede projekter. Det ene projekt i samarbejde
med Regionshospitalet i Randers og andre kommuner i regionen. Dette projekt er delvist finansieret af midler
fra Sundhedsstyrelsen og resten finansieres af Sundhedsplejen. Projektet slutter ved udgangen af 2017,
hvorefter Sundhedsplejen fortsætter arbejdet inden for deres eget regi og budget. Det andet projekt der
retter sig mod børn og unge med særlige behov ud over overvægt. Dette projekt finansieres udelukkende af
Sundhedsplejen.
Projektet ”Børn med inkontinens”, Børn der via egen læge tidligere blev henvist til Randers Sygehus,
Ambulatoriet. Børnene kommer nu i Sundhedsplejens klinik.
Det er som forældre muligt at følge sit eget barns journal hos Sundhedsplejen online via kommunens
hjemmeside.
PPR, Børneterapeuter og socialfaglige rådgivere
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) varetager den specialpædagogiske betjening af Syddjurs
Kommunes institutioner og skoler. PPR’s målgruppe er børn og unge mellem 0 og 18 år, der f.eks. udvikler
sig langsomt, ikke trives, har svært ved at lære, eller har svært ved at være sammen med andre børn og
voksne. Målgruppen omfatter desuden kommunens 0-18 årige med forskellige handicaps og sansemotoriske
vanskeligheder eller sprog-, tale- og hørevanskeligheder.
Der er afsat budget på 14,4 mio. kr. til PPR. PPR varetager en række kommunale forpligtelser i forhold
til såvel småbørn som skolebørn. Visitation til specialundervisning o. 12 timer ugentligt samt visitation
til specialklasser og specialskoler, træffes af skolelederen på baggrund af forudgående PPR vurdering.
Derudover yder PPR sparring, supervision og pædagogisk vejledning til lærere og pædagogisk personale
for at understøtte inklusion af børn i de almene skole- og dagtilbud og indgår som en væsentlig faktor i
Familieafdelingens tværfaglige arbejde til sikring af tidlig indsats for børn og unge med særlige behov.
Som eksempler på PPR´s opgaver kan nævnes pædagogiske og psykologiske vurderinger omkring
børn og unge i målgruppen, rådgivning og vejledning vedrørende børn og unge med særlige behov samt
iværksættelse af tale-/høreundervisning.
Ligeledes bidrager PPR til den lovpligtige udredning af børn og unge med særlige behov, herunder bl.a. ved
hjælp af korterevarende samtaleforløb med familien, barnet eller den unge.
PPR varetager størstedelen af taleundervisningen af førskolebørn. Under PPR hører endvidere teamet af
ergo- og fysioterapeuter, som varetager vejledning og behandling af børn og unge jf. Servicelovens §§ 11.3
og 86.2 jf. § 44. De socialfaglige rådgivere (SFR) som laver forebyggende arbejde over for sårbare børn og
unge i Dagtilbud og Skoler er også organisatorisk placeret under PPR.
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Familieværket
Familieværket er BUF´s udførerenhed. På baggrund af bestillinger fra myndighedsområdet udfører
Familieværket opgaver indenfor dagbehandling for børnefamilier og unge i Syddjurs Kommune, vejledning
og timeaflastning til handicappede børn, supervision af plejefamilier, samt meget andet.
Familieværkets aktiviteter finansieres primært ved indgåelse af en rammeaftale og i mindre grad via nogle
fastsatte takster for de forskellige ydelser.
Familieværket varetager familiebehandling, støtte-/kontaktpersonordninger, praktisk pædagogisk bistand i
hjemmet m.v. Familieværket skal medvirke til at undgå døgnanbringelser. Familieværkets budget skal ses i
sammenhæng med det øvrige budget til forebyggende foranstaltninger og anbringelser. Det tildelte budget
vil derfor variere afhængigt af de opgaver som Familieværket bliver bedt om at løse. Familieværket og
Familieværket Myndighed skal i budgettet ses sammen.
Forebyggende foranstaltninger
Budget på 33 mio. kr. Forebyggende foranstaltning omfatter familiebehandling, støtte-/kontaktperson
ordninger, praktisk pædagogisk bistand i hjemmet, rådgivning jf. §11 herunder de specialiserede ydelser,
som kommunen køber hos en region eller andre kommuner m.v. Forbyggende foranstaltninger er indsatser
der igangsættes med henblik på at undgå anbringelse.
Anbringelser
Budgettet på anbringelser på samlet 45,7 mio. kr. omfatter ophold i opholdssteder, familiepleje m.v. (39,9
mio. kr.) samt døgninstitutioner (5,9 mio. kr.). Det er hensigten, at anbringelser skal ske lokalt, hvis det er
foreneligt med barnets behov.
Kontante ydelser (Handicapområdet)
Budgettet til kontante ydelser på 14,7 mio. kr. dækker udgifter til familier med handicappede børn i hjemmet.
Det er kompensation for tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter forbundet med barnets handicap. Der ydes 50
% refusion fra staten på de kommunale udgifter, hvilket er indregnet i budgettet.
Særlige dagtilbud
Der er i 2018 budgetteret med 9 helårspladser i specialbørnehave til handicappede børn, hvor handicappet
medfører betydelige og varige funktionsnedsættelser. Budgettet er på 4,5 mio. kr.
11.528 Børn, Unge og Familier - anlæg
Hele 1.000 kr.

2018

2019

2020

2021

Aflastningstilbud Skovly

2.000

0

0

0

Bevilling i alt

2.000

0

0

0

Aflastningstilbud Skovly
Der etableres et nyt aflastningstilbud på handicapområdet for børn og unge i Syddjurs Kommune. Tilbuddet
etableres i regi af Kommunens nuværende aktivitetstilbud på voksenhandicapområdet, Skovly, med
adresse på Randersvej 85, 8544 Mørke, Termestrup. Aflastningstilbuddet tænkes etableret i et eksisterende
fritliggende hus på grunden. Det er Skovlys vurdering, at huset med nødvendig ombygning kan rumme fem
børn ad gangen i døgnaflastning.
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Sagsbehandlingsfrister i Syddjurs Kommune på familieområdet
I § 3 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Retssikkerhedsloven) er det fastlagt at
kommunerne skal:
• Behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt
• Fastsætte en generel frist for, hvornår der skal være truffet en afgørelse.
• Give borgeren besked, hvis fristen i en konkret sag ikke kan overholdes.
• Fristerne skal være offentligt tilgængelige.
Det skal bemærkes, at Retssikkerhedslovens § 3 handler om, hvornår en afgørelse senest skal være
taget, men ikke om at ydelsen skal være tilgængelig fra samme tidspunkt.
Endvidere er fristerne gældende fra det tidspunkt, hvor alle relevante oplysninger ift.
sagsbehandlingen er til stede.
Byrådet i Syddjurs Kommune har fastsat følgende frister på familieområdet: Efter afgørelse/visitation 8
uger for iværksættelse af foranstaltningen. For aflastning gælder, at den børnefaglige § 50 undersøgelse
skal afsluttes senest 4 mdr. efter, at myndighedsafdelingen bliver opmærksom på, at barnet/den unge kan
have behov for støtte. Efter afgørelse iværksættes foranstaltningen hurtigst muligt når der er fundet plads
i aflastningsfamilie/opholdssted/institution. Beslutning om efterværn til unge over 18 år skal så vidt muligt
træffes ½ år forinden. Efter afgørelse om timeaflastning eller ledsager iværksættes indsatsen så hurtigt, som
det er muligt at finde en aflastningsperson eller ledsager.
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Udvalget for natur, teknik og miljø – NTM udvalget
Politisk arbejdsform
Udvalget for natur, teknik og miljø består af 5 medlemmer.
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske og miljømæssige
område samt på ejendoms- og arealanvendelsesområdet, herunder opgaver vedrørende
• administration af gældende kommuneplan og lokalplaner
• landzone
• veje og trafik herunder kollektiv trafik, havne, hyrevogne mv.
• myndighedsopgaver i forhold til forsyning, herunder spildevand, grundvandsbeskyttelse, varme- og
vandforsyning, klima og energi
• natur og miljø, herunder vurderinger af virkninger på miljøet (VVM), strategisk miljøvurdering, affald
og øvrige relaterede natur- og miljøopgaver, herunder i forhold til vandløb, virksomheder, landbrug,
jordforurening og affald
• bygge- og boligforhold, herunder byggemodning
• ejendomme, herunder ansvar for vedligeholdelse, energistyring og forbrug
• udlejning og bortforpagtning af kommunens ejendomme og arealer
• samarbejde med private og selvejende institutioner indenfor udvalgets område og borgerinddragelse på
udvalgets område
• styring i forhold til den samlede bygningsmasse til kommunale anvendelsesformål, herunder leje og
forpagtning af bygninger.
Udvalget varetager bygge- og anlægsopgaver inden for udvalgets område, herunder programoplæg,
byggeprogram, dispositionsforslag og projektforslag, forprojekt og hovedprojekt samt udførelse af bygge- og
anlægsarbejder i overensstemmelse med kommunens vedtagne bygnings- og energipolitik.
Udvalget varetager drift og vedligeholdelse af rekreative områder og alle kommunale bygninger, arealer og
anlæg
Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om
• målsætninger, sektorplaner og lokalplaner inden for udvalgets område i samarbejde med
økonomiudvalget, herunder på de områder, som er nævnt i stk. 2
• takster for forsyningsvirksomheder.
• Bygnings- og energipolitik
Udvalget har i 2018 en samlet driftsbevilling på 94,9 mio. kr. I overslagsårene 2019 – 2021 er budgettallene
forudsat til henholdsvis 96,8 mio. kr., 96,5 mio. kr. og 96,5 mio. kr.
Hertil kommer rådighedsbeløb til anlæg i 2018 på 39,4 mio. kr. I overslagsårene 2019 - 2021 er
rådighedsbeløbene til anlæg forudsat til henholdsvis 68,7 mio. kr., 47,0 mio. kr. og 41,0 mio. kr.
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Hele 1.000 kr.

2018

2019

2020

2021

14.228 - Vej og parkvæsen

45.540

45.598

45.294

45.294

14.232 - Kollektiv trafik og havne

17.033

19.033

19.033

19.033

14.052 - Natur og miljø

10.183

10.182

10.182

10.182

14.025 – Ejendomme

22.186

22.022

22.022

22.022

I alt drift

94.943

96.835

96.531

96.531

14.228 - Vej og parkvæsen

18.300

45.900

24.200

18.200

500

500

500

500

10.000

12.000

12.000

12.000

14.232 - Kollektiv trafik og havne
14.022 - Jordforsyning – byggemodning
14.052 - Natur og miljø
14.025 – Ejendomme
I alt anlæg
Bevilling i alt

816

816

816

816

9.750

9.500

9.500

9.500

39.366

68.716

47.016

41.016

134.308

165.551

143.547

137.547

(Diagrammerne er nettoudgifter, det vil sige at brugerbetaling og refusioner og lignende er trukket fra i
udgifterne.)
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Natur og miljø – NTM udvalget
Byrådets visioner
Natur:
• Byrådet vil arbejde for, blandt andet igennem en planlægning for et sammenhængende stisystem, at
sikre adgangen til naturen i Syddjurs Kommune
• Byrådet vil arbejde for en øget formidling af de eksisterende muligheder for at benytte naturen, både til
kommunens borgere og til turisterne. Derved styrkes mulighederne for et aktivt friluftsliv og for sundhed,
hvorved trivsel og velfærd øges
• Byrådet støtter udpegningen og arbejdet med Nationalpark Mols Bjerge og ønsker et samspil mellem
naturen, kulturen, friluftslivet, miljøet, turismen og erhvervet
• Byrådet ønsker at bevare vores helt unikke natur og kulturarv og gøre det til et endnu større aktiv for
Syddjurs Kommune
• Byrådet ønsker, at naturindholdet og naturkvaliteten styrkes ved at opretholde og om muligt øge det
samlede areal af beskyttede naturtyper og småbiotoper
• Byrådet ønsker, at påvirkningen af sårbare naturområder med næringsstoffer fra lokale kilder skal
søges mindsket mest muligt
• Byrådet vil arbejde for, at naturen styrkes ved at opretholde og skabe et sammenhængende net af
spredningskorridorer for dyr uden spærringer i form af f.eks. veje
• Byrådet ønsker, at tidligere råstofområder genetableres som naturområde
Klima
• Byrådet vil arbejde for at kommunen vil være blandt de kommuner, der har den lavese CO2- udledning
pr. borger
• Byrådet ønsker at tage del i ansvaret for at nedsætte CO2 -udledningen. Derfor vil kommunen reducere
sit eget energiforbrug og CO2-udledning på lige fod med dets borgere og erhvervsliv
• Byrådet vil skabe rammer for øget anvendelse af vedvarende energi i kommunen
• Byrådet ønsker med sin klimaindsats at skabe gode vilkår for vækst for kommunens erhvervsliv og
samtidige skabe værdi for kommunens borgere
• Byrådet ønsker gennem strategiske samarbejder med virksomheder, foreninger og organisationer at
skabe vilkår for en øget klimaindsats
• Byrådet vil med den kommende klimatilpasningsplan fastlægge niveauet for sikring af veje og bygninger
mod oversvømmelser og skybrud

Politisk besluttede forandringer
Syddjurs Kommunes overordnede målsætninger for klimaindsatsen:
• Syddjurs Kommune vil bidrage til at gennemføre regeringens målsætning om at reducere CO2udledningen med 2 pct. om året frem til 2020.
• Syddjurs Kommune vil løbende opdatere klimaplanen mindst hvert 4. år.
• Syddjurs Kommunes visioner for klimaindsatsen:
• Syddjurs Kommune vil være blandt de kommuner, der har den laveste CO2 udledning pr. borger
• Syddjurs Kommune vil reducere sit eget energiforbrug og CO2 udledning på lige fod med sine borgere
og erhvervsliv
• Syddjurs Kommune vil skabe rammer for øget anvendelse af vedvarende energi i kommunen
• Syddjurs Kommune ønsker med sin klimaindsats at skabe gode vilkår for vækst for kommunens
erhvervsliv og samtidig skabe værdi for kommunens borgere
• Syddjurs Kommune ønsker gennem strategiske samarbejder med virksomheder, foreninger og
organisationer at skabe vilkår for øget klimaindsats
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Politiske klimasamarbejder og -aftaler:
Klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening, der har en målsætning om 2 pct. reduktion af
CO2-udledning om året
Energipartnerskab med NRGI
EU’s Borgmesterpagt for klimasamarbejde, hvor kommunen har forpligtet sig til flg. initiativer:
• at udvikle tilstrækkelige administrative strukturer, herunder allokering af tilstrækkelige menneskelige
ressourcer, med henblik på at varetage de nødvendige tiltag;
• at udarbejde et CO2-regnskab;
• at indgive en handlingsplan for bæredygtig energi i året efter den officielle tiltrædelse af
borgmesterpagten, der indeholder konkrete tiltag rettet mod at opnå en reduceret CO2-emission på
mindst 20% inden 2020;
• at indgive en implementeringsrapport mindst hvert andet år efter indgivelse af handlingsplanen for
bæredygtig energi til evaluerings-, overvågnings- og verificeringsformål.
Link: Klimaplan for Syddjurs Kommune
Spildevand
Politiske målsætninger og serviceniveau for kommunens håndtering af spildevand og regnvand er beskrevet
i Spildevandsplan for Syddjurs Kommune 2015 – 2016.
Spildevandsplanens faglige fokuspunkter er:
• Fjernelse af uvedkommende vand i spildevandsystemet
• Regnvandshåndtering, Regnvandet er en ressource, der skal medvirke til at skabe rekreative forhold.
Regnvandet skal som udgangspunkt håndteres på egen grund.
• Vandforvaltningsstrategi, der skal medvirke til at sikre en helhedsorienteret håndtering af regnvandet.
• Placering og dimensionering af regnvandsbassiner
Målsætninger:
• Spildevandet skal bortskaffes på en sundhedsmæssig, miljømæssig og økonomisk forsvarlig måde, og
hensyn til klimaændringer og teknisk udvikling skal løbende implementeres.
• Borgere og virksomheder skal opleve et højt serviceniveau i forhold til afledningen af deres spildevand
og spildevandsplanlægningen.
• Spildevand skal håndteres centralt, mens tag- og overfladevand så vidt muligt skal håndteres decentralt
• Borgere og virksomheder skal tage ejerskab i håndtering af regnvands relateret spildevand.
• Regnvandshåndtering tager afsæt i en helhedsbetragtning, der håndterer hverdagsregn, designregn og
skybrud
• Afsættet for regnvandshåndtering er, at det er en ressource, som forskønner et området og i vid omfang
bør anvendes til rekreative formål.
• Den overordnede kloakstruktur skal forenkles af hensyn til miljø, økonomi og klima ændringer.
• Renseanlæggenes drift skal baseres på en miljømæssig helhedsbetragtning – herunder opnåelse af
energibesparelser og sikker slamhåndtering
Link: spildevandsplaner
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Skadedyrsbekæmpelse
Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013 – 2015 - vedtaget af NTM-udvalget 4. marts
2013
Politiske målsætninger for kommunens servicemål for kommunal rottebekæmpelse:
• at få overblik over og årsager til rotteforekomsten
• at sikre et tilfredsstillende lavt niveau af rotteanmeldelser i by- og landzonen
• at holde rotterne inde i kloakken. At sikre en god og effektiv kommunal rottebekæmpelse gennem et
målrettet kommunalt tilsyn og håndhævelse af rotteområdet.
• at anvende den mildeste gift som muligt og generelt nedbringe forbruget af gift pr. ejendom
• at give borgeren en oplevelse af en hurtig, god og effektiv rottebekæmpelse
Link: handlingsplan for bekæmpelse af rotter
Drikkevand
Politiske målsætninger for kommunens drikkevandsforsyning er beskrevet i sektorplanen
”Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune 2013 – 2020”.
Byrådets overordnede mål på vandforsyningsområdet:
• Byrådet ønsker, at grundvandet skal beskyttes, så der også i fremtiden er rent drikkevand.
• Byrådet vil arbejde for, at drikkevandsforsyningen skal baseres på en decentral vandforsyningsstruktur
og på grundvand, der kun har gennemgået en simpel vandbehandling.
• Byrådet ønsker, at alle forbrugere skal sikres adgang til en stabil forsyning med tilstrækkelige mængder
af drikkevand af god kvalitet.
Link: Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune
Affald
Kommunens servicemål og politiske målsætninger er beskrevet i sektorplanen ”Affaldsplan for 2014 – 2024”.
Følgende er kommunens målsætning på affaldsområdet:
Affaldsminimering
• at der arbejdes for tiltag, der kan minimere affaldsdannelsen.
Forbedret affaldsstrøm
• at der arbejdes for tiltag, der begrænser ulovlig og uhensigtsmæssig affaldsbortskaffelse, herunder
henkastning af affald.
• at genanvendelsen som minimum fastholdes på niveauet for 2008.
• at genanvendelse af affald løbende øges gennem aktiv opsøgen af nye muligheder.
• at alt forbrændingsegnet affald, der ikke kan genanvendes, forbrændes på anlæg med
energiudnyttelse.
• at kun affald, der ikke kan genanvendes eller forbrændes, deponeres.
• at farligt affald og affald med indhold af problematiske stoffer holdes adskilt fra øvrigt affald og føres til
specialbehandling.
Miljø og arbejdsmiljø
• at der ved håndtering og bortskaffelse af affald tilstræbes et højt niveau for miljø og arbejdsmiljø
Helhedsvurdering
• at dispositioner på affaldsområdet sker ud fra tekniske, økonomiske og miljømæssige
helhedsvurderinger
Serviceydelser
• at affaldsbortskaffelsen tilrettelægges, så den i videst mulige omfang tilfredsstiller borgeres og
virksomheders ønsker og behov
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Information
• at borgere og virksomheder vejledes grundigt om affaldsordninger og betydningen af korrekt sortering
og håndtering.
Samarbejde
• at kommunernes aktiviteter på affaldsområdet så vidt muligt fortsat gennemføres i fællesskabsregi.
• at opgaverne løses med en høj grad af effektivitet, herunder gennem udbud af ydelser i konkurrence
blandt relevante aktører.
Økonomi
• at brugerbetalte fælleskommunale forsyningsydelser vedr. affald afspejler et gunstigt forhold mellem
pris og kvalitet.
Link: Affaldsplan

Byggeri, Landzone og BBR
Byggeri
Team byggeri træffer afgørelser i ansøgninger om byggetilladelse, ansøgninger om dispensation fra
vedtægter og deklarationer, hvor Syddjurs Kommune er påtale berettigede, samt ansøgninger om
dispensationer fra lokalplanbestemmelser.
Landzone
Landzonegruppen træffer afgørelser i ansøgninger om landzonetilladelser i henhold til planlovens
bestemmelser og de politisk vedtagne retningslinjer for administration af planlovens bestemmelser.
Generelt gælder, at sager af principiel karakter fremlægges for Udvalget for Natur, Teknik og Miljø, der
træffer beslutning om fremtidige generelt gældende retning.

Opfølgning på politisk besluttede forandringer
En større del af borgernes og virksomhedernes henvendelser til Natur & Miljø foregår via digitale
selvbetjeningsløsninger. Digitale løsninger kræver imidlertid at de relevante grunddata i kommunens egne
faglige databaser er korrekte. På nuværende tidspunkt er der i særlig grad behov for at opdatere og styrke
BBR, GeoEnviron fagdatabaser, Plan.dk, Danmarks Miljøportal og PULS, Jupiter, der føder en række digitale
selvbetjeningsløsninger, BOM, Diadem og DAI. Endvidere er der behov for at omlægge og ændre visse
arbejdsgange i forvaltningens fagafdelinger på det tekniske område.
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Budget og budgetbemærkninger - Natur- og miljøområdet
14.052 Natur og miljø
Hele 1.000 kr.
Miljøtilsyn virksomheder
Skadedyrsbekæmpelse vilde katte m.v.

2018

2019

2020

2021

552

552

552

552

85

85

85

85

Vandløbsvæsen fælles formål

1.257

1.256

1.256

1.256

Vedligeholdelse af vandløb

3.114

3.113

3.113

3.113

Miljøbeskyttelse, fælles formål

682

682

682

682

Jordforurening

246

246

246

246

-6

-6

-6

-6

Badestrande

Regulativ for jordstyring og gebyr

1.107

1.107

1.107

1.107

Naturforvaltningsprojekter

2.763

2.763

2.763

2.763

2

2

2

2

199

199

199

199

41

41

41

41

Natura 2000
Skove
Affald, fælles formål
Indsamling af bærbare batterier
I alt drift

141

141

141

141

10.183

10.182

10.182

10.182

Der er afsat budget til at varetage skadedyrsbekæmpelse, tilsyn med drikkevand, grundvandsbeskyttelse
(indsatsplanlægning), vedligeholdelse af offentlige vandløb og vandplansopgaver, miljøvagtordning,
myndighedsopgaver i forhold til landbrug, miljøgodkendelse og -tilsyn med virksomheder samt udgifter i
forbindelse med jordforurening og jordflytteanmeldelser.
Med virkning fra 2018 afsættes 500.000 kr. årligt til at forbedre vandføringsevnen i offentlige vandløb,
Udgifter til natur og vandløb omfatter de ordinære driftsomkostninger i forbindelse med naturpleje af
offentlige og privatejede naturarealer og fortidsminder, der er omfattet af Naturbeskyttelseslovens
bestemmelser og for fredede arealer, hvor der er krav om naturpleje. Endvidere dækker budgettet udgifter
i forbindelse med etablering af vedligeholdelse af friluftsfaciliteter, trapper, stier, skilte o. lign. Budgettet
for Natura 2000 omfatter kommunens opgaver der er knyttet til gennemførelse af Statens naturplaner
for kommunens 6 Natur 2000-områder. Med virkning fra 2018 sættes fokus på at øge biodiversiteten i
kommunen og der afsættes 250.000 kr. årligt hertil.
Budgettet omfatter endvidere driftsomkostninger til badevandskontrol, strandrensning, rengøring af strand
toiletter og vedligeholdelse af publikumsfaciliteter ved de offentlige badestrande i kommunen. Endvidere er
forvaltning af Blå flag ordningen omfattet af dette budget. Der afsættes 250.000 kr. årligt med virkning fra
2018 til kystrensning i samarbejde med lokale foreninger, som der honoreres for.
Budgettet for skove omfatter de årlige driftsomkostninger til pleje af de kommunale ejede skovarealer (315
ha.). Udvalget for Natur, Teknik og Miljø ønsker at sætte kommunens skovdrift til drøftelse med henblik på at
opnå både bedre natur og bedre økonomi. Oplægget skal godkendes af byrådet.
Der er afsat et beløb til indsamling af bærbare batterier, som dækker kommunens omkostninger i forbin
delse med den lovpligtige indsamling af batterier og planlægning m.v. i forbindelse med varetagelse af
myndighedsopgaven for kommunernes affaldshåndteringsordninger.
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14.052 Natur og miljø – anlæg
Hele 1.000 kr.

2018

2019

2020

2021

Klimaprojekt ”Coast to Coast”

308

308

308

308

Spildevandsplanlægning (2017-2022)

508

508

508

508

I alt drift

816

816

816

816

Klimaprojekt ”Coast to Coast”
Byrådet besluttede i foråret 2016 at tilslutte sig klimaprojektet ”Coast to Coast”. Den årlige udgift er
efterfølgende godkendt i økonomiudvalget med 303.000 kr. årligt i projektets seksårige periode fra 2017 –
2022.
Projektet har til formål at belyse konsekvenserne af fremtidens klimaudvikling i hele vandoplandet som
afvandes gennem Grenåen og skal resultere i praktiske løsningsforslag, der sikrer den nuværende
arealanvendelse bedst muligt.
Spildevandsplanlægning
Planperioden for den nuværende spildevandsplan udløber i 2022.
Anlægsudgiften omfatter budget til at varetage kommunens nødvendige miljøsagsbehandling af de planlagte
aktiviteter, der gennemføres af Syddjurs Spildevand.
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Veje og ejendomme – NTM udvalget
Byrådets visioner

Et tidssvarende, sikkert og trygt vej- og stinet, hvor ingen kommer til skade eller mister livet samt et
velfungerende kollektivt trafiksystem.
Vejnettet skal fordre øget bosætning og understøtte erhvervslivet ved at sikre et godt serviceniveau. Dette
opnås bl.a. ved at sikre god fremkommelighed til nye såvel som eksisterende erhvervsområder, ved at
sikre god adgang til nabokommunerne og det østjyske bybånd og ved at skabe sikre, trygge attraktive
boligområder og bysamfund. Der skal derfor igennem al planlægning tænkes i forbedret trafiksikkerhed og
fremkommelighed.
Med en befolkningsprognose med forventet fremtidig vækst, skal Trafikplanen sikre, at kommunens
vejnet har en udformning og en indretning, der kan afvikletrafikken internt og eksternt. På baggrund af
trafikmodellen for Djursland er der gennemført en analyse af de trafikale udfordringer, den forventede
udvikling vil medføre for vejnettet. Analysen dækker perioden frem til 2020.
Kilde: Syddjurs Kommunes trafikplan

Politisk besluttede forandringer
Trafikplan
Trafikplan 2013 er Syddjurs Kommunes samlende plan, der beskriver de overordnede principper for den
trafikale udvikling samt trafikale udfordringer og investeringer der følger i de kommende år. Trafikplanen
refererer til Kommuneplanen. Trafikplanen samler kommunens temaplaner:
• Trafiksikkerhedsplan 2013-2016
• Stiplan 2013-2020
• Tælleplan
Til trafikplanen hører en samlet trafikhandlingsplan. I trafikhandlingsplanen er samlet alle projektforslag fra
de enkelte temaplaner sammenholdt med kommunens større trafikinvesteringer, der er listet i trafikplanen.
Således er det i handlingsplanen muligt at prioritere kommunens trafikale investeringer til fysiske og
adfærdsændrende tiltag for de kommende år.
Link: Trafikplan
Link: Trafikhandlingsplan 2013
Energipolitik for kommunens bygninger
Der er størst fokus på energibesparelser i skoler og rådhuse, hvor det største energiforbrug optræder.
Omstilling af CO2 belastende brændsler til fjernvarm og andre CO2-neutrale varmekilder vil også være højt
prioriterede opgaver.
Energibudgettet styres centralt af Team Ejendomme og er på ca. 17 mio. kr. pr. år. Team Ejendomme
administrerer ca. 200 bygninger, med et samlet etageareal på ca. 210.000 m2.
Link: Energirapport 2012
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Opfølgning på politisk besluttede forandringer
Energibudgetterne for kommunens institutioner er centralt placeret og styres fornuftigt i et samarbejde
mellem Team Ejendomme og de enkelte institutioner, ligesom der er- og løbende bliver gennemført tekniske
tiltag til styring og reduktion af forbrug. Det skønnes dog, at der vil kunne opnås en endnu bedre økonomisk
og miljømæssig gevinst ved, at gøre ledelse og brugere ude på institutionerne mere ansvarlige for den
daglige drift i forhold til vand og energi.
Det forventes at der kan opnås fra 1 – 5 % i besparelse afhængig af arten og de lokale forhold.
Alle institutioner er efterhånden ved at være forsynet med udstyr der online kan følge forbruget time for time,
hvilket gør det muligt for ledelse og servicepersonale, at være meget skarpe på anvendelse af resurserne og
overholdelse af de fastlagte budgetter.
Energibudgetterne fastsættes ud fra de seneste to års forbrug samt normtal for området.
Såfremt at budgetterne ikke overholdes skal der være en sanktionsmulighed i form af tilbagebetaling ved
budgetoverskridelse.
Det samlede budget til el, vand og varme er på ca. 15 mio. kr.
Gennemgang af de kommunale bygninger med henblik på reduktion af den samlede kommunale
bygningsmasse.
Det vurderes at der ved en nærmere gennemgang af den kommunale bygningsmasse vil kunne findes
overflødige arealer som kan væltes eller sælges, hvilket vil give besparelser på såvel energi som
vedligeholdelsesomkostningerne. Det kræver at der sættes midler af til henholdsvis analyse og omkostninger
til nedrivning og bortskaffelse.
Da det er analysen der skal belyse omfanget er det naturvis svært at komme med præcise tal på nuværende
tidspunkt, men det skønnes at der allerede i 2016 vil kunne findes besparelser på ca. 310.000 forudsat, at
der bevilges 1,5 mio.kr. til analyse og nedrivninger.
Det blev i budgetforliget 2015 aftalt en besparelse på 0,5 mio.kr. årligt fra 2017.

Serviceniveau og kvalitetsstandarder
Snerydning
Syddjurs Kommune foretager snerydning på kommunale veje. Snerydningen foretages efter en plan, hvor
vejene er prioriteret. Det er ejerne af ejendomme, der grænser op til en offentlig vej eller sti, der skal rydde
og salte fortov og sti ud for ejendommene.
Vejnettet i Syddjurs Kommune er klassificeret i 4 vejklasser - Klasse 1 – 4 veje.
Vi koncentrerer os mest om klasse-1 vejene.
Prioritering er aftalt med politiet og fastlagt ud fra vejenes betydning for færdslen.
http://www.syddjurs.dk/vinter
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Budget og budgetbemærkninger - Veje og ejendomme
14.228 Vej og parkvæsen
Hele 1.000 kr.
Vejvedligeholdelse

2018

2019

2020

2021

36.401

36.401

36.095

36.095

Vintertjeneste

7.165

7.162

7.165

7.165

Vejafvandingsbidrag

1.974

2.034

2.034

2.034

45.540

45.598

45.294

45.294

I alt drift

Budgettet omfatter vedligehold, pleje og pasning af alle offentlige veje – ca. 1.000 km – med tilhørende
arealer. Det omfatter således afmærkninger, asfaltreparationer, grusbelægninger, fortove, afvanding,
renhold og renovation, græsslåning, beplantning, vejtavler og anden afmærkning, autoværn, broer
og tunneler, vejbelysning, signalanlæg, nye vejbelægninger, pleje af grønne områder, vejudskillelse,
trafiksikkerhedsprojekter, færdselssikkerhedskampagner, vejtilsyn, offentlig toiletter og administration.
Med virkning fra 2018 er der afsat 500.000 kr. årligt til bedre klipning og beskæring af bevoksningen
langs vejnettet. Vintervedligeholdelse af Banestien fra Ryomgård til kommunegrænsen afholdes indenfor
eksisterende budget.
Der er udarbejdet et regulativ, som beskriver det serviceniveau på vintertjenesten, som Byrådet har besluttet,
bl.a. på baggrund af en klassificering af vejene. Det konkret afsatte budget til vintertjenesten svarer til ”under
middel vintervejr” (beregnet ud fra 10 års gennemsnitsvejr).
Veje og Trafik foretager beregninger over diverse sammenhænge mellem forbrug til vedligehold og vejenes
tilstand har ved hjælp af IT-systemet. Disse beregninger anvendes som udgangspunkt for budgetlægningen,
hvor Byrådet afgør serviceniveauet. Fra 2018 foretages registrering og beregning i nyt IT-system ”Rosy”.
Vejvedligeholdet sker både som asfaltering af længere vejstrækninger med valg af belægning efter vejenes
belastningsgrad og klassificering og løbende reparation.
Veje og Trafik forsøger løbende at effektivisere og benytte nye metoder til vedligeholdelsen af veje, sådan at
det afsatte budget udnyttes bedst muligt, ligesom de faglige standarder for løbende vedligeholde forsøges
opfyldt.
I 2018 skal udvalget for Natur, Teknik og Miljø give en status på resultatet af og konsekvenser ved reduceret
brug af pesticider i kommunens miljøindsats, og oplægget skal foreligge i forbindelse med drøftelse af
budget 2019.
Fra de eksisterende trafiksikkerhedsmidler skal der udvikles oplæg og materialer til mere trafikundervisning i
skolerne.
Vejafvandingsbidrag afregnes for kommuneveje og private fællesveje, der leder regnvand til kloaksystemet
under Syddjurs Spildevand. Beløbet til Syddjurs Spildevand udgør 6 % af anlægsudgifter til kloakering,
svarende til følgende i 2018-2021:
Tekst – hele 1.000 kr.
Forudsætningen for anlægsudgifter til kloakering
Beregning af vejafvandingsbidrag – 6 %

2018

2019

2020

2021

32.900

33.900

33.900

33.900

1.974

2.034

2.034

2.034
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14.228 Vej og parkvæsen - anlæg
Hele 1.000 kr.

2018

2019

2020

2021

600

6.000

0

0

Cykelstier

2.000

2.000

4.000

4.000

Nord/Sydvejen - etape 1 – Nimtofte

5.000

30.200

0

0

0

0

8.000

8.000

2.500

0

0

0

500

1.500

1.500

500

0

0

500

500

Cykelsti Koed og Ryomgård – fortsættelse

Nord/Sydvejen - etape 2 - Ryomgård-Kærende
Relaterede anlæg i tilknytning til letbane
Rønde Helhedsplan
Hornslet Helhedsplan
Renovering af bestående stinet
Pulje til udskiftning af fortove
P-plads velkomstcentret til Nationalpark
Trafiksikkerhed
Renovering af toiletter
Ny Salthal Lerbakken 33-35 Rønde
Vejbelysning udfasning af lyskilder 2018
Bevilling i alt

0

0

1.000

1.000

500

500

2.000

2.000

0

0

5.000

0

2.000

2.000

2.000

2.000

200

200

200

200

0

3.500

0

0

5.000

0

0

0

18.300

45.900

24.200

18.200

Cykelstier
I forbindelse med sikring af Korupskovvej indgår også etablering af dobbeltrettet cykelsti på strækningen
fra Kolind til Koed. Beløbet omfatter projektering, arealerhvervelse og anlægsarbejder. I 2018 og 2019
afsættes yderligere 6,6 mio. kr. til fortsættelsen af cykelstien fra Koed til Ryomgård, sådan at den samlede
anlægsinvestering udgør 12,5 mio. kr. Cykelstipuljen i 2018 og 2019 indgår delvist i finansieringen af
cykelstien fra Koed til Ryomgård. Såfremt der kommer en statslig cykelpulje ansøges denne efter indstilling
fra udvalget. 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.
Nord/Sydvejen Nimtofte – etape 1 og 2
Der investeres i nye veje omkring Nimtofte med senere forlængelse fra Kærende til Ryomgård, hvor etape 1
forventes færdig i 2019, og etape 2 forventes færdig i 2021.
Relaterede anlæg i tilknytning til letbane
I forbindelse med åbningen af Aarhus Letbane vil stationerne i Hornslet, Mørke, Ryomgård, og Kolind blive
moderniseret. Derudover etableres Thorsager trinbræt, som forventes færdigt i starten af 2018. Der er afsat
en pulje til relaterede letbaneanlæg i 2017 og 2018.
Rønde Helhedsplan og Hornslet Helhedsplan
Til at gennemføre konkrete anlægsinitiativer i forlængelse af helhedsplanen for Rønde afsættes samlet 4,0
mio. kr. Samtidig afsættes der til tilsvarende anlægsinitiativer samlet 1,0 mio. kr. til helhedsplanen Hornslet.
Renovering af bestående stinet og pulje til udskiftning af fortove
Der investeres i de kommende år på udskiftning/renovering af fortove i f.eks. Ryomgård og Hornslet, hvor
der afsættes 500.000 kr. i 2018 og 2019 og 2 mio. kr. i 2020 og 2021.
P-plads velkomstcentret til Nationalpark
I forbindelse med et nyt velkomstcenter i Nationalpark Mols Bjerge afsættes 5,0 mio. kr. i 2020 til etablering
af offentlige tilgængelige p-plads og andre nødvendige infrastrukturanlæg.
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Trafiksikkerhed
Trafiksikkerhed er en pulje til udførelse af projekter medtaget i Trafiksikkerhedsplan. I henhold til planerne
skal der anvendes 4 mio. kr. årligt til trafiksikkerhed for at opnå de vedtagne målsætninger.
Renovering af toiletter
Renovering af toiletter er en pulje til renovering af offentlige toiletter.
Ny Salthal Lerbakken 33-35 Rønde
Etablering af ny salthal i Rønde gennemføres i 2019.
Vejbelysning
Udfasning af lyskilder gennemføres i henhold til vedtaget plan for udfasning af lyskilder, der udgår i henhold
til EU-direktiv. Samtidig opnås en betydelig energibesparelse.
14.232 Kollektiv trafik og havne
Hele 1.000 kr.
Busdrift
Kollektiv trafik, fælles formål
Lystbådehavne m.v.
Ebeltoft Havn, momsreg. Virksomhed
I alt drift

2018

2019

2020

2021

16.049

18.049

18.049

18.049

595

595

595

595

66

66

66

66

323

323

323

323

17.033

19.033

19.033

19.033

Budgettet til busdrift omfatter al kollektiv trafik herunder skolekørsel på åbne skolebusruter. Budgettet inde
holder ligeledes udgifter til intern visiteret handicapkørsel, Flextur samt administrationsudgifter. Flextur er et
tilbud om kollektiv trafik uden faste ruter, men med mulighed for bestilling af kørsel fra dør til dør i tidsrummet
6 - 24. Tilbuddet gælder også kørsel til Norddjurs Kommune og Favrskov Kommune. Med virkning fra 2018
er der fokus på at forbedre flextrafikken, og der er i den forbindelse afsat 200.000 kr. ekstra årligt.
Der vil ske en omlægning af den kollektive trafik i de kommende år. For at understøtte et tilfredsstillende
serviceniveau med afsæt i planer i Trafikplan Djursland afsættes 2 mio. kr. årligt hertil fra 2019.
Det afsatte budget til fælles formål omfatter driftsudgifter til adgangsveje, parkeringspladser, cykelparkeringer
m.v. i forbindelse med etablering af stationsanlæg vedrørende letbane. Samtidig er der afsat 100.000 kr. i
2018 til markering i forbindelse med indvielse af Letbanen.
Havnebudgettet omfatter drift af Lystbådehavne i Skødshoved og Knebel Bro samt havnen i Ebeltoft.
14.232 Kollektiv trafik og havne - anlæg
Hele 1.000 kr.

2018

2019

2020

2021

Mobilitetsstrategi

500

500

500

500

I alt drift

500

500

500

500

Byrådet godkendte i juni 2016 ”Djurs Mobilitetsstrategi”, der er et samarbejde mellem Norddjurs, Syddjurs,
Midttrafik og Region Midtjylland om at udvikle mobiliteten på Djursland frem mod 2025. Det afsatte budget
skal anvendes til gennemførsel af elementer fra Mobilitetsstrategien - f.eks. fællesstiplan for Djursland,
delebilordninger og cykelordninger.
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14.022 Jordforsyning – anlæg
Hele 1.000 kr.

2018

2019

2020

2021

Byggemodning boliger

10.000

12.000

12.000

12.000

I alt drift

10.000

12.000

12.000

12.000

Anlægsbudgettet bruges til jordkøb og byggemodninger. Der sker en løbende prioritering efter hvor
behovet ligger. For at imødekomme den stigende efterspørgsel er der behov for, at kommunen fremadrettet
byggemodner flere parcelhus-udstykninger i alle dele af kommunen.
Ejendomme
14.025 Ejendomme
Hele 1.000 kr.

2018

2019

2020

2021

495

495

495

495

Ejendomme

23.148

22.984

22.984

22.984

Udlejningsejendomme

-1.456

-1.456

-1.456

-1.456

I alt drift

22.779

22.615

22.615

22.615

Ejendomme - fælles formål

Budgettet omfatter stort set alle områder og afdelinger, idet udvendig bygningsvedligeholdelse,
vedligeholdelse af større tekniske anlæg, vedligeholdelse af udenomsarealer, energiforbrug, udlejning og
bortforpagtning administreres af Team Ejendomme.
Med virkning fra 2017 blev det vedtaget, at der skal opnås en årlig besparelse på 500.000 kr. ved at
reducere i den samlede bygningsmasse. Denne opgave er der stadig fokus på i 2018, og sker ved
en grundig gennemgang af alle kommunale lokaliteter og deres anvendelse og på den baggrund
sammenlægge, indskrænke, nedrive og sælge kommunale bygninger således, at der kan opnås den ventede
besparelse eller mere på drift og vedligeholdelse.
I forbindelse med investering i energioptimering og deraf lavere udgifter til el, vand og varme i kommunens
bygninger er budgetterne hertil reduceret med 450.000 kr. årligt med virkning fra 2018.
Ejendomme – fælles formål
Budgettet indeholder udgifter til TV-overvågning og sikring samt udgifter til kontrol af rengøring på de
kommunale ejendomme, som udføres af privat leverandør.
Ejendomme
Udvendig vedligeholdelse af bygninger og større tekniske anlæg.
Vedligeholdelse af klimaskærm, herved forstås udvendige vinduer, døre, tagbelægninger og ydervægge inkl.
isolering og bærende konstruktioner.
Vedligeholdelse af større tekniske anlæg, varmecentraler, centrale ventilationsanlæg, hovedledninger,
hovedtavler og skjulte installationer m.m. efter nærmere specificeret opgavefordelingsskema.
Bekæmpelse og fjernelse af graffiti.
På alle områder bruges en del af budgettet til akut vedligeholdelse i forbindelse med nedbrud på især
tekniske anlæg, men også på nødtørftig tætning og lapning af klimaskærmen.
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Vedligeholdelse af udenomsarealer
Udenomsarealer ved kommunale bygninger vedligeholdes i henhold til opgavefordelingsskemaet, der
nærmere beskriver omfanget, som bl.a. er grønne områder, hegn, faste belægninger, tekniske installationer
under terræn, snerydning og glatførebekæmpelse uden for området.
Legepladsinspektioner
Team Ejendomme sikrer og betaler for, at der årligt udarbejdes inspektionsrapporter for legepladser ved
kommunens skoler og øvrige institutioner.
Rapporterne udarbejdes af et godkendt eksternt konsulentfirma.
Energibudgetter
Energiforbrug – (el, vand og varme) vedrørende kommunale ejendomme.
Budgettet bliver løbende reduceret i forbindelse med de anlægsbevillinger der er givet til energieffektivisering
Energistyring
Central registrering af energiforbrugene i kommunale bygninger. Udbygning og vedligeholdelse af
kommunens centrale energistyringssystem, med henblik på en rationel udnyttelse af vand og energi.
Energioptimerende foranstaltninger er dels en løbende optimering og dels udskiftning af eksisterende anlæg
inden for el, vand og varme, men også en konkret vurdering og forslag til nye måder at gøre tingene på og
kampagner i forhold til adfærdsændring.
Udlejningsejendomme
Administrationen af udlejningsejendomme og bortforpagtede landbrugsarealer m.m. varetages af
ejendomme, og lejeindtægten indgår i det samlede budget.
14.025 Ejendomme – anlæg
Hele 1.000 kr.

2018

2019

2020

2021

Energibesparende bygningsrenovering 2018-2021

5.000

5.000

5.000

5.000

Bygningsvedligeholdelse genopretning 2018-2021

4.500

4.500

4.500

4.500

Ejendomspulje radon og rotter
Bevilling i alt

250

0

0

0

9.750

9.500

9.500

9.500

Energibesparende bygningsrenovering
Til realisering af energirigtige tiltag er der givet en anlægsbevilling til formålet, som kan bruges til forskellige
formål med henblik på at reducere udgifterne til energi. Det kan være i form af ekstra isolering, energiglas,
alternative energikilder, udskiftning eller optimering af eksisterende ventilation, varme- og belysningsanlæg
m.m. De energibesparende tiltag udføres ofte i forbindelse med den løbende vedligeholdelse og renovering
der udføres på kommunens bygninger. Gennemførte og planlagte tiltag præsenteres i den årlige
afrapportering på energiområdet, der fremsendes til udvalgets orientering.
Beløbet til bygningsgenopretning bruges primært til større genopretningsopgaver på bygningernes
klimaskærm. Her kan nævnes renovering af tage, facader og vinduer. Disse arbejder udføres ofte som
en kombination af energimidler og genopretningsmidler, således at der opnås et solidt resultat, der både
forbedrer energiforhold og indeklima samt bygningernes klimaskærm. Midlerne anvendes også ved større
toiletrenovering samt ved påbud fra arbejdstilsynet og brandmyndighederne.
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Bygningsvedligeholdelse genopretning
Der er behov for en ekstraordinær indsats for genopretning af klimaskærmen og de større tekniske anlæg på
kommunens ejendomme.
Ejendomspulje radon og rotter
Der er afsat midler til udbedring af de problemer, der blev konstateret i forbindelse med radonscreening af
kommunens bygninger.
Bygherrerådgivning
Team Ejendomme fungerer som bygherrerådgiver for kommunens øvrige afdelinger i forbindelse med om –
til – og nybyggeri.
Bygherrerådgivning består i forundersøgelser i de enkelte fagområder, oplæg til budgetkatalog,
brugerinddragelse, udarbejdelse af byggeprogrammer, mindre projekteringsopgaver, udbud af projekterings
– og entreprenøropgaver, byggeledelse samt økonomistyring.
Ved konkrete anlægsopgaver opkræves et honorar efter medgået tid eller fast honorar procentsats, hvilket
gør det muligt, at tilpasse ressourcerne i Team Ejendomme efter opgavernes antal og omfang.
Team Ejendomme kvalificerer alle kommunens anlægsopgaver inden for byggeri og teknik i forhold til
økonomi og periodisering af anlægsfaserne.

140

Politikerhåndbog 2018
Udvalget for plan, udvikling og kultur

Udvalget for plan, udvikling og kultur – PUK udvalget
Politisk arbejdsform
Udvalget for plan, udvikling og kultur består af 5 medlemmer.
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver inden for planlægning og
udviklingsområdet på følgende områder
• kommuneplantillæg
• lokalplaner
• tværgående udviklingsplaner
• helhedsplaner for by- og landdistriktsudvikling
• udviklingsorienteret borgerinddragelse generelt for hele kommunen samt konkret borgerinddragelse på
udvalgets samlede område
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens kulturelle opgaver vedrørende
• fritidsforanstaltninger
• biblioteksvæsen
• idræt
• vandrerhjem
• folkeoplysningsvirksomhed
• museumsforhold
• musikskoler og andre musikaktiviteter
• teater og biografforhold, spillesteder, kultur- og forsamlingshuse
• kulturaktiviteter
• frivilligt socialt arbejde
• udlån og udleje af lokaler i kommunale ejendomme til foreninger mv.
• samarbejde med private og selvejende institutioner indenfor udvalgets område
Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om:
• sektorplaner inden for fritids- og kulturområdet i samarbejde med økonomiudvalget
• regler for udlån og udleje af lokaler i de under udvalgets område henlagte lokaler.
Udvalget varetager bygge- og anlægsopgaver inden for udvalgets område, herunder programoplæg,
byggeprogram, dispositionsforslag og projektforslag, forprojekt og hovedprojekt samt udførelse af bygge- og
anlægsarbejder i overensstemmelse med kommunens vedtagne bygnings- og energipolitik.
Hovedparten af fritidsaktiviteterne og store dele af kulturen ligger i frivilligt regi i foreninger, der støttes af
administrationen i det daglige arbejde. De frivillige foreninger er organiseret i samvirker, jf. retningslinjer for
organisering af folkeoplysningsområdet.
Udvalget har årlige dialogmøder med samvirkerne, hvor det er muligt at drøfte rammer, vilkår og principper
med repræsentanter for samvirkerne.
Udvalgets årlige dialogmøder:
Billedkunstrådet
Frivillighedsrådet
Distriktsrådene
Aftenskolernes samvirke – AS-SYD
Egensarkivernes samvirke - ASK
Halsamvirket - HSK
Boldklubbernes samvirke
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Biblioteket (ledelse og medarbejderrepræsentanter)
Egnsteatret (ledelse og bestyrelse)
Kulturskolen (ledelse og bestyrelsen)
Museum Østjylland
Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om:
• sektorplaner inden for fritids- og kulturområdet.
• regler for udlån og udleje af lokaler
• principper for tildeling af tilskud
• anlægsprojekter inden for udvalgets område
• udbud af driftsopgaven vedr. vedligeholdelse af idrætsanlæg
Plan og Udvikling:
På området Plan og Udvikling arbejder udvalget med formulering af forslag til visioner, politikker,
strategier, helhedsplaner, lokalplaner samt udviklings- og områdefornyelsesprojekter. For så vidt angår
udviklings- og områdefornyelsesprojekter også med realisering, tilskud og kontrol af projekter, når de er
vedtaget af byrådet. Udvalget varetager endvidere i samarbejde med Økonomiudvalget den overordnede
turismeudvikling, mens det øvrige erhvervsområde sorterer under Økonomiudvalget.
Området i overskrifter:
• Planstrategi (findes på adressen: http://kommuneplan.syddjurs.dk/dk/planstrategi2015/)
• Agenda 21-strategi (findes på adressen: http://kommuneplan.syddjurs.dk/dk/planstrategi2015/
om-planstrategi-2015/lokal-agenda-21/lokal-agenda-21.htm)
• Kommuneplan (findes på adressen: http://kommuneplan.syddjurs.dk/dk/kommuneplan-2016/)
• Lokalplaner
• Tværgående udviklingsplaner
• Helhedsplaner for byudvikling
• Landdistriktsudvikling
• Udviklingsorienteret borgerinddragelse
• Projekter under byfornyelseslovgivningen
Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om:
• Agenda 21-strategiforslag
• Forslag om kommuneplantillæg
• Lokalplanforslag
• Forslag til politikker og tværgående strategier
• Udviklings- og områdefornyelsesprojekter
Link: Styrelsesvedtægt
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Byrådets visioner
Kultur- og fritidsområdet:
Syddjurs Kommune vedtog den 25. februar 2015 en ny kulturpolitik, med visionen at den synergi, der
opstod i forbindelse med kulturhovedstadsåret 2017, efterfølgende skal understøttes og være en del af
Syddjurs’ kulturpolitiske resultater. Dermed skal skabes blivende resultater og trækkes positive spor herefter
såSyddjurs i 2020 har opnået en tydelig kulturel identitet.
I visionen er der signaler om at bruge kulturen aktivt til nytænkning i såvel den kommunale planlægning som
i den enkelte borgers liv samt om samarbejde og involvering på nye måder.
I Syddjurs ligger der konkret en ambition om at se og bruge kulturen som drivkraft i udviklingen, i aktivt
samarbejde med erhvervslivet og i kommunens strategiske udvikling helt generelt. Men visionen skal
ligeledes ses som en opfordring til kulturaktører, borgere, besøgende – til at tænke ”ud af boksen”, se nye
muligheder og lade kunst, kultur og kreativitet have en betydning i hverdagen.
Visionen lægger op til, at kultur og oplevelser er for alle, enkeltpersoner, familier, borgergrupper, institutioner,
partnerskaber og netværk. Kulturen giver engagement – og kræver det samme, hvis vi skal lykkes med gode
resultater og stor synlighed – både i og uden for kommunen.
For at konkretisere visionerne arbejdes med fem indsatsområder, som udfoldes i handleplaner.
Formidling – Kultur og oplevelser, Mødesteder, Børn og unge, Gentænkning og kreativitet og Naturen –
Grønt og blåt. Handleplan 2018 vil afspejle kommunens værtsskab for teaterfestivalen for børn og unge,
Aprilfestivalen.
http://www.syddjurs.dk/borger/kultur-og-fritid/kulturpolitik-frem-mod-2020
Der blev i 2016 udarbejdet en ny fritids- og friluftspolitik, der følges op af en handleplan hvert år.
https://www.syddjurs.dk/sites/default/files/PDF/fritids-_og_friluftspolitik_frem_mod_2020._godkendt_i_
byraadet_21.09.16.pdf
Civilsamfundsstrategien
Syddjurs Kommune har med strategien sat yderligere fokus på samspillet og samarbejdet med civilsamfun
det i kommunen – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.v. – for derved at sikre at alle involveres
og inddrages omkring udviklingen af kommunen.
I strategien peges på tre særlige indsatsområder:
1.Det fælles billede – fremme af debat om civilsamfundets rolle
2.Den kompetente borger
3.Den kompetente kommune
I 2015 besluttede Byrådet, at Civilsamfundsstrategien skulle udmøntes bl.a. ved, at der i ressortudvalgene
blev forankret projekter med det formål at understøtte civilsamfundsstrategien og udvikle metoder hvorpå
dette kan ske. Projekterne understøttes af 100.000 kr. pr. udvalg. I 2016 blev projekterne foldet ud. Den
endelige færdiggørelse af projekterne sker i løbet af 2017.
Videre blev der, for at sikre en forankring lokalt og for at støtte gode civilsamfundsprojekter båret af borgerne
selv, givet tilskud til i alt fire lokale projekter. De konkrete projekter blev udvalgt efter en ansøgningsrunde af
Civilsamfundspanelet. Tre af de støttede projekter er fortsat aktive, det er Halling Folkepark, Balle Bypark og
infoguide til Hyllested.
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Med budgetaftalen 2018 er der afsat 600 t.kr. til en øget koordinering af frivillighedsindsatsen og inddragelse
af civilsamfundet.
http://www.syddjurs.dk/indhold/civilsamfundsstrategi

Plan- og udviklingsområdet
Den gældende planstrategi 2015 for Syddjurs Kommune arbejder ud fra følgende vision:
”Syddjurs Kommune er regionens mest attraktive bosætningsområde for familien, fordi man her kan
kombinere vandet, stranden, den enestående natur og et sundt og aktivt liv med nærheden til både den
daglige service og Storaarhus.
Samtidig skaber Syddjurs Kommune en velfærdsalliance, hvor borgeren står i centrum gennem åbenhed,
nærhed og inddragelse, og hvor det samlede erhvervsliv oplever en kundevendt tilgang med stor
erhvervsvenlighed og optimale rammevilkår.”
Til brug for opfyldelsen af visionen har planstrategien udpeget fire følgende strategiske indsatsområder:
• Bosætning
• Erhvervsudvikling og beskæftigelse
• Natur, kultur og landskab
• En stadig mere innovativ opgaveløsning
Planstrategien er en digital strategi og kan læses på: http://kommuneplan.syddjurs.dk/dk/planstrategi2015/
Den gældende kommuneplan 2016 er vedtaget af byrådet 21. september 2016 og udmønter planstrategiens
vision og fastlægger herunder rammerne for efterfølgende lokalplanlægning. Kommuneplanen er en digital
strategi og kan læses på: http://kommuneplan.syddjurs.dk/dk/kommuneplan-2016/
Landdistriktspolitik
Byrådet vedtog december 2013 en landdistriktspolitik for Syddjurs Kommune. Landdistriktspolitikken
indeholder følgende vision:
”Landsbyerne og de mange landområder udgør en mangfoldighed og en styrke for Syddjurs Kommune. De
mange velfungerende og levende lokalsamfund rummer høj livskvalitet for deres borgere, og tilbyder med
deres nærhed og fællesskab gode alternativer til livet i de større byer.
De forskellige landsbyer og landområder er bevidste om deres særegne udviklingsmuligheder og drager
fordel heraf i udviklingen af det gode liv i lokalsamfundet og til at tiltrække nye borgere.
Det gode liv opstår som en kombination af lokalbefolkningens egne evner og vilje hertil og en kommune, der
har forstået at understøtte og fastholde de funktioner og samlingspunkter i landsbyerne som bidrager til det
gode liv, samværet og det lokale fælleskab”
Landdistriktspolitikken arbejder ud fra følgende indsatsområder:
• Bosætning
• Erhverv
• Kultur/natur
• Fysiske rammer
• Dialog og lokale samarbejder
Landdistriktspolitikken er digital og kan læses på: www.syddjurs.dk/landdistriktspolitik
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Områdefornyelse og byfornyelse
Efteråret 2014 er i henhold til byrådets beslutning igangsat områdefornyelse af Mørke. Programmet herfor er
udarbejdet primo 2015. Der kan læses mere om områdefornyelsen for Mørke her:
http://www.syddjurs.dk/m%C3%B8rke%20byfornyelse
Ved budgetforlig 2017 blev det besluttet at der i de kommende år skal igangsættes en proces for et nyt
områdefornyelsesprogram og der blev afsat midler i 2017 og frem.
Turisme
Syddjurs Kommune har sammen med Norddjurs Kommune og Destination Djursland udarbejdet den fælles
turismestrategi ”Vækst gennem oplevelser 2016 – 2018”. Strategien sætter fokus på vækst i omsætning,
arbejdspladser og overnatninger samt øget konkurrence og en forbedret position af Djursland som
ferieområde. Turismestrategien ”Mere vækst gennem oplevelser kan læses her: http://www.turismepartner.
dk/upl/website/forside/Strategi20162018DestinationDjurslandfinal.compressed1.pdf

Politisk besluttede forandringer
Der er et politisk fokus på landdistrikterne, der kommer til udtryk i, at der i budgettet er afsat 300.000 kr. til
understøttelse af landsbyklynger og 500.000 kr. til Syddjurs Biblioteks øgede betjening af landdistrikterne fra
2018.
I budgettet er også afsat 1 mio.kr. til en bosætningspulje fra 2018.
Med budgetaftalen 2018 er der afsat 600 t.kr. til en øget koordinering af frivillighedsindsatsen og inddragelse
af civilsamfundet.
Indenfor fritids- og folkeoplysningsområdet er der i 2018 afsat 4 mio.kr. til renovering af Kolind Svømmebad,
mens idrætspuljen, som er en udviklings- og medfinansieringspulje til anlæg på fritidsområdet, er styrket med
0,5 mio.kr., så der fra 2018 er 2,5 mio.kr. i puljen årligt.
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Budget og budgetbemærkninger - Plan, udvikling og kultur
Udvalget har i 2018 en samlet driftsbevilling på 60,5 mio. kr. I overslagsårene 2019 – 2021 er budgettallene
forudsat til henholdsvis 59,6 mio. kr., 59,4 mio. kr. og 59,2 mio. kr.
Hertil kommer rådighedsbeløb til anlæg i 2018 på 25,8 mio. kr. I overslagsårene 2019 - 2021 er
rådighedsbeløbene til anlæg forudsat til henholdsvis 9,0 mio. kr., 10,0 mio. kr. og 10,0 mio. kr.
Hele 1.000 kr.

2018

2019

2020

2021

15.645 - Plan og udvikling

2.835

2.674

2.674

2.674

14.730

15.080

15.080

15.080

15.332 - Biblioteker
15.335 - Kultur

17.207

16.136

15.936

15.736

15.338 - Folkeoplysning, fritid og natur

25.758

25.758

25.758

25.758

I alt drift

60.531

59.648

59.448

59.248

15.025 - Byudvikling

3.222

4.472

7.472

7.472

15.332 - Biblioteker

15.263

2.008

0

0

7.300

2.500

2.500

2.500

15.338 - Folkeoplysning, fritid og Natur
I alt anlæg

25.785

8.980

9.972

9.972

Bevilling i alt

86.316

68.628

69.420

69.220

(Diagrammerne er nettoudgifter, det vil sige at brugerbetaling og refusioner og lignende er trukket fra i
udgifterne.)15.645 Plan og udvikling
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15.025 Byudvikling (byfornyelse) – anlæg
Hele 1.000 kr.

2018

2019

2020

2021

Planlægning

337

176

176

176

Udvikling i yderområder/landdistrikter

396

396

396

396

Udviklingspulje

1.102

1.102

1.102

1.102

Landsbypulje

1.000

1.000

1.000

1.000

I alt drift

2.835

2.674

2.674

2.674

Planlægning
Budgettet til planlægning dækker konsulentbistand til byfornyelse, kommune- og lokalplanlægning, trykning
og farvekopiering af debatmateriale og plandokumenter, afholdelse af offentlige møder og deltagelse i
konferencer samt køb af specialprogrammer indenfor layout.
Der er afsat 163.000 kr. til save-registrering af bygninger i 2018.
Udvikling i yderområder og udviklingspulje
Budgettet til Udvikling i yderområder/landdistrikter omfatter Landdistriktsudvikling, der sætter fokus
på levevilkårene i landdistrikterne gennem markedsførende, udviklende og identitetsskabende tiltag i
landdistrikterne. Med virkning fra 2018 er også afsat 300.000 kr. årligt til understøttelse af landsbyklynger.
Udviklingspuljen dækker politisk vedtagne udviklingsprojekter. Udviklingspuljen kan endvidere dække
konsulentbistand til disse politisk vedtagne udviklingsprojekter.
Derudover kan midlerne i udviklingspuljen indgå som kommunal medfinansiering af projekter stilet til
og godkendt af Den Lokale Aktionsgruppe (LAG) og udbetales efter ansøgning i henhold til udmeldte
indsatsområder jfr. den lokale udviklingsstrategi.
Med udgangspunkt i EU’s Landdistriktsprogram vil der fortsat i perioden 2014-2020 eksistere en lokal
aktionsgruppe (LAG) på Djursland, hvorfra der kan søges og uddeles puljemidler.
Udviklingspuljen er kendetegnet ved, at bevillinger ofte kan strække sig over flere regnskabsår.
Landsbypulje
For at styrke landsbyerne i kommunen afsættes med virkning fra 2018 en bosætningspulje på 1,0 mio. kr.
årligt. Der er tale om en landsbyunderstøttende pulje med bosætningsfremmende sigte, som udvalget for
plan, udvikling og kultur forvalter.
15.025 Byudvikling (byfornyelse) – anlæg
Hele 1.000 kr.
Bygningsfornyelse

2018

2019

2020

2021

500

500

500

500

Landsbyfornyelsespuljen

472

472

472

472

Udvikling i Ebeltoft – medfinansiering

750

750

5.000

5.000

1.500

1.500

1.500

1.500

0

1.250

0

0

3.222

4.472

7.472

7.472

Områdefornyelse (Ingen statslig tilskud)
Digitale byportaler
I alt anlæg
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Bygningsfornyelse
Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt til bygningsfornyelse. Der er mulighed for at hjemtage refusion på 60 % for
byer under 5.000 indbyggere, og 50 % i øvrigt på tilskud til opkøb, nedrivning og bygningsforbedring.
Landsbyfornyelsespuljen
Erhvervs- og Vækstministeriet har afsat en årlig pulje på 55,7 mio. kr. til landsbyfornyelse i hvert af årene
2016 – 2020. Det er en afgrænset pulje, som fordeles til kommunerne efter en objektiv fordelingsnøgle.
Det er forudsat, at staten tildeler en ramme til Syddjurs Kommune på 1,1 mio. kr. til landsbyfornyelse og
udvikling af byer under 3.000 indbyggere samt det åbne land. Den kommunale medfinansiering skal som
minimum udgøre 30 %. Det samlede beløb, der kan anvendes til landsbyfornyelse udgør herefter:
Kr.
Statslig ramme til Syddjurs Kommune til landsbyfornyelse – 70%

1.100.000

Kommunal medfinansiering - 30%

472.000

Samlet beløb til landsbyfornyelse

1.572.000

Puljemidlerne skal anvendes senest 24 måneder fra tildelingen af puljemidler.
Udvikling i Ebeltoft - medfinansiering
Der afsættes midler til gennemførelse 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 indsat.
Områdefornyelse (ingen statslig tilskud)
Der afsættes årligt 1,5 mio. kr. til initiativer til områdefornyelse. Der forventes ikke statsligt tilskud til
udgifterne.
Digitale byportaler
Der afsættes et beløb i 2019 til opsætning af digitale pyloner, som kan anvendes i markedsføringsøjemed.
Ved hver større by (Rønde, Hornslet, Ebeltoft, Kolind og Ryomgård) opstilles digitale portaler, som skal
afløse de nuværende bannersøjler. Portalerne skal overvejende anvendes til at brande kommunen, byen og
de aktuelle kulturelle tilbud, der tilbydes en bred kreds af brugere.
15.332 Biblioteker
Hele 1.000 kr.
Syddjurs Bibliotek - indenfor aftale
Syddjurs Bibliotek - udenfor aftale
I alt drift

2018

2019

2020

2021

14.374

14.723

14.723

14.723

356

356

356

356

14.730

15.080

15.080

15.080

Syddjurs Bibliotek betjener borgerne fra 4 biblioteker og bogbussen. Ebeltoft Bibliotek, Hornslet Bibliotek,
Rønde Bibliotek og Kolind Bibliotek, som er placeret i Kolind+. Bogbussens køreplan betjener andre borgere.
Borgerne vælger frit hvilken afdeling af biblioteket de vil benytte, og der er ”Åbne biblioteker” alle 4 steder,
som dermed supplerer den betjente åbningstid.
Alle bibliotekets afdelinger har et alsidigt tilbud både af materialer og af arrangementer, og leverer
borgervejledning på digitale ydelser – både bibliotekets egne og kommunens selvbetjeningsløsninger.
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Til øget betjening af landdistrikterne afsættes der 500.000 kr. årligt med virkning fra 2018, som bl.a. vil
komme til at betyde et tættere samarbejde med skolerne, foreningerne og ildsjæle omkring nye tiltage.
Ebeltoft Bibliotek er midlertidigt etableret i anderledes rammer, og med en eksperimenterende indretning.
Placeringen er midlertidig indtil Ebeltoft Bibliotek i 2019 kan flytte til Maltfabrikken. Bibliotekets flytning til Ny
Malt skal være med til at skabe en formidlingsinstitution, der blander viden, formidling og historie igennem
de styrker, som museum- og biblioteksinstitutionen indeholder, og for at understøtte denne proces afsættes
350.000 kr. årligt med virkning fra 2019.
Bibliotekerne udøver nu borgerservice i et væsentligt større omfang efter at borgerservicesatellitterne i
Hornslet og Rønde er flyttet til Ebeltoft. I 2017 blev der også etableret borgeradgang for udstedelse af pas
og kørekort på biblioteket i Hornslet. Dette sker i samarbejde mellem bibliotekerne og borgerservice. Med
virkning fra 2018 er bibliotek/borgerservice tildelt yderligere ressourcer til løsning af opgaven.
15.332 Biblioteker - anlæg
2018

2019

2020

2021

Ny Malt

Hele 1.000 kr.

15.263

2.008

0

0

I alt anlæg

15.263

2.008

0

0

Den samlede anlægssum i forbindelse med udviklingen af projektet fælles bibliotek og museum ved Ny
Malt udgør ca. 25 mio. kr. for Syddjurs Kommune I budgettet er afsat 1 mio. kr. i både 2018 og 2019 til
medfinansiering af nyt inventar i bibliotek og museum.
Fremtidens bibliotek og museum i Den ny Maltfabrik har sit helt eget visionære sigte og nyskabende
potentiale. Sammentænkningen af funktionerne museum, arkiv og bibliotek er ikke tidligere set i Danmark og
støttes af Kulturstyrelsen.
Den ny Maltfabrik er en del af en revitalisering af den historiske købstad Ebeltoft og skal ses i sammenhæng
med den nye udviklingsplan for byen, der er under udvikling i samarbejde med RealDania.
Syddjurs Bibliotek arbejder sammen med Museum Østjylland og Ny Malt på projektet med et udstrakt
lokalefællesskab og integration af institutionernes funktioner.
Til at understøtte udviklingen og etableringen af Ny Malt samt de mange nye aktører i Kulturinstitutionen er
der med virkning fra 2019 afsat ressourcer hertil på biblioteksområdet og på kulturområdet til henholdsvis
Ebeltoft Kulturhus og et tilskud til foreningen Ny Malt.
15.335 Kultur
Hele 1.000 kr.

2018

2019

2020

2021

Museer

6.066

6.066

6.066

6.066

696

696

696

696

Biografer
Teater

4.356

2.261

2.261

2.261

Andre kulturelle opgaver

3.193

4.218

4.018

3.818

Kulturskolen Syddjurs

2.896

2.896

2.896

2.896

17.207

16.136

15.936

15.736

I alt drift

Området omfatter de kulturelle aktiviteter og tilskud til kulturinstitutioner i Syddjurs Kommune. Uddybende
beskrivelser følger nedenfor under de enkelte områder.
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Museer
Hele 1.000 kr.
Glasmuseet
Fregatten Jylland
Lokal- og egnsarkiver og Samvirket
Djurslands Jernbanemuseum
Museum Østjylland
Sletterhage Fyr
I alt drift

2018

2019

2020

2021

25

25

25

25

1.948

1.948

1.948

1.948

291

291

291

291

32

32

32

32

3.700

3.700

3.700

3.700

70

70

70

70

6.066

6.066

6.066

6.066

Under museumsområdet ydes der tilskud af forskellig art til:
• Det statsanerkendte kulturhistoriske museum:
Museum Østjylland – Randers/Djursland
• Kunstmuseet:
Glasmuseet Ebeltoft
• Det associerede kulturhistoriske museum:
Fregatten Jylland
• Jernbanemuseet:
Djurslands Jernbanemuseum
• Egnsarkiverne:
Lokal- og egnsarkiver
• Partnerskabsprojekt Sletterhage Fyr:
Sletterhage Fyr
Det fusionerede museum, som hedder Museum Østjylland – Randers/Djursland drives af Randers Kommune
med baggrund i en driftsoverenskomst mellem de tre kommuner. Tilskuddet er fastsat i samdriftsaftalen.
Der er nedsat et præsidium med repræsentanter fra de tre kommuner som styrende organ. Syddjurs
Kommune er repræsenteret med 2 medlemmer fra Udvalget for plan, udvikling og kultur i præsidiet for
Museum Østjylland.
Fregatten Jylland oppebærer med virkning fra 2017 et fast årligt tilskud på 2,0 mio. kr. Af det forhøjede
kommunale bidrag udgør 0,25 mio. kr. et årligt afdrag på et kommunalt ydet lån. Med virkning fra 2018
fremskrives det årlige tilskud med den procentsats, som Syddjurs Kommunes budget fremskrives med.
Biografer/kulturinstitutioner
Hele 1.000 kr.

2018

2019

2020

2021

Filmhøjskolen, Ebeltoft

286

286

286

286

Kom-Bi, Hornslet

409

409

409

409

I alt drift

696

696

696

696

Der er indgået driftstilskuds aftaler med de to biografer/kulturinstitutioner i Syddjurs Kommune. Tilskuddet til
Kom-Bi indeholder budget til drift af offentligt toilet i bygningen.
Teater
Hele 1.000 kr.

2018

2019

2020

2021

Aprilfestival

2.103

0

0

0

24

24

24

24

Teater/statsrefusion

Teaterpulje til biblioteksområdet

-111

-103

-103

-103

Syddjurs Teaterforening

241

241

241

241

1.859

1.859

1.859

1.859

240

240

240

240

4.356

2.261

2.261

2.261

Syddjurs Egnsteater
Syddjurs Børneteater
I alt drift
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Der ydes tilskud til voksen- og børneteater gennem de nævnte foreninger og institutioner.
I 2018 afvikles Aprilfestival i Syddjurs Kommune. Aprilfestivalen er en festival for scenekunst for børn og
unge, der sikrer, at alle børn i kommunen oplever mindst én teaterforestilling i enten skole, daginstitution
eller i andre kulturelle sammenhænge i løbet af festivalen. Der er fri entré til alle forestillinger. I tilknytning
til festivalen arrangeres konference, seminarer om scenekunst for børn og unge, ligesom der afvikles et
stort festivalshow. Festivalen tilrettelægges i et samarbejde mellem Syddjurs Kommune og den selvejende
institution Teatercentrum, som er finansieret af Kulturministeriet. Festivalens omkostninger udgør ca. 4,5 mio.
kr., hvoraf staten refunderer 50 % af udgifterne efter Teaterlovens bestemmelser. I det afsatte beløb indgår et
garantibeløb/underskudsdækning på 665.000 kr. Børneteaterpuljen indgår som finansiering i 2018.
Der er indgået en aftale med Syddjurs Egnsteater for perioden 2017 – 2020. Aftalen indebærer, at
Egnsteateret indkøber børne- og ungdomsteater i samarbejde med Syddjurs Bibliotek for 24.000 kr. årligt.
Ved et egnsteater forstås et professionelt producerende teater, som udbyder forestillinger i Syddjurs
kommune og på turneer. Egnsteatret er finansieret af både Syddjurs Kommune og Kulturministeriet.
Kulturministeriet yder et varierende årligt tilskud til Egnsteatret.
Andre kulturelle opgaver
Hele 1.000 kr.

2018

2019

2020

2021

Søværnets dykkerkursus

19

19

19

19

Tilskud forsamlingshuse

328

328

328

328

25

25

25

25

International Strategi

0

700

500

300

Ebeltoft Kulturhus

Ny Malt - støtte til foreningen

194

519

519

519

Aktivitetshuse

230

230

230

230

KulturHotellet

521

521

521

521

Kulturpulje

1.585

1.585

1.585

1.585

Initiativpris

18

18

18

18

177

177

177

177

97

97

97

97

3.193

4.218

4.018

3.818

Børnekulturpulje
Øvrige tilskud
I alt drift

Området omfatter en række ikke lovpligtige kulturelle tilskud omfattet af den kommunale fuldmagt.
Der ydes et tilskud til det enkelte forsamlingshus på kr. 10.000 – der er i alt 36 i Syddjurs Kommune.
I forbindelse med etablering af Ny Malt skal Ebeltoft Kulturhus flyttes til Maltfabrikken. For at understøtte
udviklingen og sikre yderligere professionalisering af kulturhuset afsættes der fra 2019 yderligere 325.000 kr.
årligt til Ebeltoft Kulturhus. Samtidig afsættes der et tilskud til foreningen Ny Malt for at sikre og understøtte
udviklingen samt etableringen af projektet. Tilskuddet ydes med 700.000 kr. i 2019, 500.000 kr. i 2020 og
300.000 kr. i 2021. Med virkning fra 2022 udgør tilskuddet 100.000 kr. årligt.
KulturHotellet i Rønde har fået tildelt ressourcer til de øgede driftsudgifter, der følger med ombygningen og
moderniseringen. Området er tilført yderligere 256.000 kr. med virkning fra 2018.
Tilskud til kulturaktiviteter, kulturevents, kunstforeninger m.v. dækkes af kulturpuljen. Der kan løbende søges
tilskud til kulturaktiviteter, og ansøgninger på beløb over 50.000 kr. behandles af udvalget for plan, udvikling og
kultur. For ansøgninger under 50.000 kr. gælder, at der kan søges løbende, og disse behandles administrativt.
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Kulturskolen Syddjurs
Hele 1.000 kr.

2018

2019

2020

2021

Kulturskolen Syddjurs - musik – indenfor aftale

2.066

2.066

2.066

2.066

228

228

228

228

Kulturskolen Syddjurs - billedkunst – indenfor aftale
Syddjurs Musikskole – udenfor aftale
I alt drift

602

602

602

602

2.896

2.896

2.896

2.896

Kulturskolens administration er placeret centralt på KulturHotellet i Rønde. I Kulturskolen Syddjurs
underviser 22 kulturskolelærere ca. 500 børn og unge i alderen 0 til 25 år i musik og billedkunst.
En del af Kulturskolens undervisning er placeret centralt på KulturHotellet i Rønde. Herudover foregår
undervisningen på kommunens folkeskoler, Ungdomsskoler og i Tinghuset efter skoletid, og spænder for
musikdelen fra småbørnsundervisning og instrumentalundervisning på alle niveauer til sammenspil indenfor
såvel rytmisk, som klassisk musik. Der undervises i billedkunst på hold i henholdsvis Hornslet, Rønde
og Ebeltoft og der arrangeres løbende udstillinger og workshops. Skolen rummer desuden en talentlinje,
Shanghai Akademiet, med en klassisk linje, en rytmisk linje, en vokallinje og en danselinje for i alt 40 elever i
alderen 12 til 18 år.
Det kommunale tilskud til Kulturskolen Syddjurs suppleres af egenbetaling og statstilskud. Tilskuddet fra
Kulturstyrelsen udgør i 2017 591.406 kr. Tilskuddet for 2018 meddeles først i januar 2018 af Kulturstyrelsen.
15.338 Folkeoplysning, fritid og natur
Hele 1.000 kr.

2018

2019

2020

2021

Karpenhøj Naturcenter

1.502

1.502

1.502

1.502

Fritidsfaciliteter - fælles formål

2.823

2.823

2.823

2.823

Ebeltoft svømmehal

2.163

2.163

2.163

2.163

Hornslet svømmehal

187

187

187

187

Kolind+

978

978

978

978

Kolind svømmebad, foreningsregi

135

135

135

135

Legepladser

128

128

128

128

Kolonihaver

13

13

13

13

250

250

250

250

Folkeoplysning fælles formål
FOU - rådighedsbeløb - kurser/temadage

56

56

56

56

342

342

342

342

Voksenundervisning

1.860

1.860

1.860

1.860

Frivillig foreningsarbejde

1.725

1.725

1.725

1.725

Lokaletilskud/gebyr, foreninger/aftenskoler

1.619

1.619

1.619

1.619

11.210

11.210

11.210

11.210

Udviklingspuljen - folkeoplysning

Lokaletilskud/gebyr, selvejende haller
Tilskud til frivilligt socialt arbejde
I alt drift

647

647

647

647

25.758

25.758

25.758

25.758

Området omfatter folkeoplysning-, fritids- samt naturområdet. Uddybende beskrivelser følger nedenfor under
de enkelte områder. Området er reduceret med 600.000 kr. årligt fra 2018, som fordeler sig med 100.000
kr. vedr. international strategi, 125.000 kr. vedr. mellemkommunale betalinger, 300.000 kr. vedr. frivilligt
foreningsarbejde og 75.000 kr. vedr. frivilligt socialt arbejde.
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Natur- og miljøformidling
Der er besluttet en fusion mellem DGI Karpenhøj og Syddjurs Kommunes Naturcenter med virkning pr. 1.
januar 2016.
Det samlede tilskud til Karpenhøj Naturcenter udgør 1.125.000 kr. i 2018.
Dertil kommer et budget på 376.000 kr. til transport af skolebørn og børn i dagtilbud til bl.a. naturcentret.
Kørselsordningen omfatter al kørsel til og fra aktiviteter (på Djursland) der er booket via portalen ”Skolen i
virkeligheden”. Portalen sikrer dermed, at kendskabet udbredes til børn i både daginstitutionerne og skolerne.
’Der er udarbejdet en udviklingsaftale med den fusionerede enhed vedrørende blandt andet
formidlingsopgaver, herunder skoletjeneste og samarbejde om udmøntning af skolereformen i Syddjurs
Kommune.
Fritidsfaciliteter
Fritidsfaciliteter: Området dækker blandt andet den almindelige drift og vedligeholdelse af baneanlæg og
visse grønne områder. Vedligeholdelsen foregår i samarbejde med kommunens driftsenhed vedrørende
Natur, veje og grønne arealer. Serviceniveauet er fastlagt i en driftsaftale parterne imellem.
Der er indgået en aftale med Mols Cross Club om fast tilskud på 25.000 kr. årligt til drift og vedligehold af
baneanlæg. Beløbet er finansieret af budget til fritidsfaciliteter generelt.
Der er for Ebeltoft Svømmehal indgået en driftsaftale således, at Fonden for Ebeltoft Idrætscenter driver
svømmehallen gennem det afsatte driftstilskud.
Drift af Hornslet Svømmehal sker i samarbejde med Hornslet skole, idet personalet ved svømmehallen er
ansat ved skolen og bygningsdriften administreres af skolen. Budgettet omfatter desuden et tilskud til drift af
offentlig svømning i hallen, som varetages af den lokale svømmeklub under Hornslet Idrætsforening.
Der er indgået en driftsaftale vedrørende Kolind Friluftsbad med Kolind Borgerforening. I budgettet indgår
desuden et årligt tilskud til Svømmeklubben Delfinen.
I forbindelse med etablering af Kolind+ (idræts- og aktivitetslokaler, bibliotek, lokalarkiv og borgerhus) er der
afsat et driftsbudget til forbrug, aktiviteter og indvendig vedligeholdelse.
Budgettet til legepladser anvendes til årlig inspektion samt en sikring af legepladsernes standard og
vedligeholdelsesniveau. Ligeledes giver budgettet mulighed for at understøtte lokale frivillige initiativtagere
med etablering af legepladser i borgernære lokalmiljøer.
Folkeoplysning
Syddjurs Kommune har en Folkeoplysningspolitik, som beskriver brugerinddragelsen på området.
Brugerinddragelsen udmøntes gennem dannelse af samvirker.
Den folkeoplysende voksenundervisning omfatter hovedsageligt tilskud til aftenskoler og tilskud til
kompenserende specialundervisning samt betalinger til/fra kommuner. Der forventes at være 14 godkendte
aftenskoler i Syddjurs Kommune i 2018. Kompenserende specialundervisning for voksne tilbydes i
samarbejde med FOF Djursland. Med virkning fra 2018 er aftenskoleområdet løftet med 200.000 kr. årligt.
Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde omfatter aktivitetstilskud til de frivillige godkendte foreninger,
ligesom der er afsat en pulje til lederuddannelse på området. Aktivitetstilskuddet på 150 kr. gives til
foreningsmedlemmer under 25 år.
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Lokaletilskud omfatter tilskud til 10 selvejende idrætshaller, tilskud til de frivillige foreningers lokale- og
driftsudgifter samt gebyrindtægter. Syddjurs Kommune yder tilskud med 65 % af frivillige foreningers
driftsudgifter x procentdelen af unge medlemmer under 25 år. Der afsættes yderligere netto 48.000 kr. årligt
fra 2018 til øget drift vedr. tilskud til selvejende haller.
På området – fælles formål - budgetteres desuden udgifter og indtægter i forbindelse med anvisning af
offentlige lokaler.
I 2018 opkræves foreningerne et gebyr på 80 kr. pr. time for brug af de kommunale og selvejende haller, og
50 kr. pr. time for brug af gymnastiksale m.v. over 150 m2.
Der er endvidere afsat en pulje – kaldet Udviklingspuljen - som anvendes til nye initiativer på det frivillige
område.
Tilskud til Frivilligt Socialt arbejde (§ 18-puljen)
Efter loven om social service skal kommunerne samarbejde med frivillige organisationer og yde tilskud til
organisationernes sociale arbejde.
Der er nedsat et Frivilligråd i Syddjurs Kommune, der indkalder ansøgninger om tilskud til aktiviteter på
området en gang årligt. Frivilligrådet anbefaler herefter en fordeling af tilskud overfor Udvalget for Plan,
udvikling og kultur.
Der er endvidere afsat 122.000 kr. i en Udviklingspulje vedrørende Frivillig Socialt arbejde. Puljen anvendes
som tilskud til nye initiativer og formidling af aktiviteter på området.
15.338 Folkeoplysning, fritid og natur - anlæg
Hele 1.000 kr.

2018

2019

2020

2021

Idrætsanlæg m.v. – pulje

2.500

2.500

2.500

2.500

Renovering af Kolind Svømmebad

4.000

0

0

0

Mørke IF - udbedring af boldbaner

800

0

0

0

7.300

2.500

2.500

2.500

I alt anlæg

Idrætspuljen
Der er afsat 2,5 mio. kr. årligt i en udviklings- og medfinansieringspulje til anlæg på fritidsområdet. Puljen
udmøntes efter ansøgning, og som hovedregel efter krone til krone tilskud, hvor ansøger medfinansierer
anlægsprojektet. Puljen er styrket med 0,5 mio. kr. for at kunne understøtte den fortsatte udvikling af
idrætsfaciliteter i kommunen.
Som udgangspunkt vil udviklingsprojekter/facilitetsudvidelser finansieret af denne pulje ikke modtage
yderligere aktivitets- eller driftstilskud med mindre byrådet beslutter at øge tilskudsbudgettet.
Kolind Svømmebad
Der er afsat 4,0 mio. kr. til renovering og ombygning af Kolind Svømmebad. Parallelt hermed arbejdes der
med en styrkelse af driftsmodellen for badet.
Mørke IF – udbedring af boldbaner
Mørke IF blev i 2017 bevilget 200.000 kr. til en afvanding og drænløsning af foreningens opvisningsbane.
I 2018 afsættes yderligere 800.000 kr. til udbedring af den resterende afvandingsproblematik ved
idrætsanlægget i Mørke.
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Udvalget for erhverv og beskæftigelse – EB udvalget
Politisk arbejdsform
Udvalget for erhverv og beskæftigelse består af 5 medlemmer.
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på erhvervs- og
beskæftigelsesområdet, herunder opgaver vedrørende
• erhvervs- og beskæftigelsespolitik
• erhvervsservice
• beskæftigelsesfremme og jobcenter
• løntilskud, aktivering og beskæftigelsesfremmende foranstaltninger
• sygedagpenge og revalidering
• den arbejdsmarkedsrettede indsats i forbindelse med integration
• ungdommens uddannelsesvejledning / den kommunale ungeindsats
• samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
• borgerinddragelse på udvalgets område
Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om arbejdsmarkeds- og
beskæftigelsesmæssige udbygningsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde
med Økonomiudvalget.
Udvalget varetager bygge- og anlægsopgaver inden for udvalgets område, herunder programoplæg,
byggeprogram, dispositionsforslag og projektforslag, forprojekt og hovedprojekt samt udførelse af bygge- og
anlægsarbejder i overensstemmelse med kommunens vedtagne bygnings- og energipolitik.
Beskæftigelsesforum Syddjurs er et uformelt dialogforum for interessenter på beskæftigelses- og
arbejdsmarkedsområdet.
Beskæftigelsesforum Syddjurs har til formål at sikre et bredt samarbejde om beskæftigelsesindsatsen i
Syddjurs Kommune. Dialogforummets opgave er at rådgive kommunen om beskæftigelsesindsatsen og
medvirke ved koordinering af eventuelle fælles initiativer i beskæftigelsesindsatsen. Syddjurs Kommune kan
involvere dialogforummet i forbindelse med ad hoc grupper for gennemførelse af fælles initiativer.
Beskæftigelsesforum Syddjurs består af op til 16 medlemmer:
• Borgmesteren i Syddjurs Kommune er formand for Beskæftigelsesforum
• Formand, Arbejdsmarkedsudvalget
• 1 repræsentant for Erhvervsforeningen
• 2 repræsentanter fra lokale virksomheder
• 3 repræsentanter for faglige organisationer karakteriseret ved stor ledighed og/eller forholdsmæssig
mange langtidsledige i Syddjurs Kommune (3F, HK og FOA)
• 3 repræsentanter fra lokale uddannelsesinstitutioner, karakteriseret ved en spredning inden for
uddannelsesverdenen (Viden Djurs, SOSU og VUC)
• 1 repræsentant fra handicaprådet.
Beskæftigelsesforum Syddjurs’ overordnede opgaver er:
• At rådgive kommunen om udfordringer på det lokale arbejdsmarked
• At rådgive kommunen om tiltag til fremme af det lokale arbejdsmarked
• At understøtte fælles initiativer i forhold til konkrete udfordringer på det lokale arbejdsmarked
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Byrådets visioner
Syddjurs Kommunes beskæftigelsespolitik 2015 – 2019
Syddjurs Kommune er et attraktivt sted at bo for alle borgere og er en kommune, hvor der er gode vilkår for
erhverv og beskæftigelse.
Virksomhederne kan få den rette arbejdskraft med de rette kvalifikationer. Kommunen understøtter, at de
unge går i uddannelse og at arbejdskraften er opkvalificeret.
Den overordnede beskæftigelsespolitik understøtter virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft, at
unge kommer i uddannelse og at ledige kommer i varig beskæftigelse.
Syddjurs Kommune arbejder for, at alle i den erhvervsaktive alder kan forsørge sig selv. Der er brug for alle
hænder nu og i fremtiden, fordi der i dag er færre i den erhvervsaktive alder. Den øgede konkurrence og
generelle samfundsudvikling betyder samtidig, at kravene til arbejdsstyrkens kompetencer stiger.
For at virksomhederne har den arbejdskraft, de har behov for, er det afgørende, at arbejdskraften løbende
opkvalificeres, at unge gennemfører uddannelse og at vi sikrer mobilitet for at matche virksomhedernes
behov for arbejdskraft i fremtiden. Med udgangspunkt i den overordnede vision formuleres følgende
beskæftigelsespolitiske mål:
1. Virksomhederne får den arbejdskraft og de kompetencer, som de efterspørger
2. Ledige kommer i varig beskæftigelse og unge gennemfører en uddannelse
For at opnå målene, har beskæftigelsesområdet formuleret en række spilleregler for Syddjurs Kommune i
mødet med borgere, virksomheder og andre samarbejdsparter:
Virksomhedsservice
• En kundevendt og serviceminded tilgang. Virksomhederne skal se Jobcenter Syddjurs som en naturlig
samarbejdspartner.
Syddjurs Kommune vil være kendt for kompetent og professionel opgaveløsning inden for områderne
rekruttering og ordinær jobformidling, fastholdelse af medarbejdere på arbejdspladsen, uddannelse og
opkvalificering.
Mødet med borgeren
• Den iværksatte indsats skal løbende bringe borgeren tættere på at kunne forsørge sig selv.
I mødet med borgeren vil vi have fokus på den enkelte borgers ressourcer. Jobcenter Syddjurs skal
opleves som en kompetent og løsningsorienteret samarbejdspartner frem mod varig beskæftigelse eller
ordinær uddannelse.
Jobcenteret som samarbejdspartner
• Jobcenter Syddjurs vil indgå i konstruktivt samarbejde med a-kasser, faglige organisationer og
uddannelsesinstitutioner. Samarbejdet skal tilgodese virksomhedernes behov for arbejdskraft og øge de
lediges mulighed for at komme i varig beskæftigelse.
• Vi vil arbejde for, at borgere med komplekse udfordringer får en helhedsorienteret tværfaglig indsats
målrettet den enkeltes behov.
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I beskæftigelsesindsatsen er der prioriteret en række målgrupper:
• Unge
Alle unge skal mødes med positive forventninger om at mestre eget liv og med kravet om at
gennemføre en uddannelse. I Syddjurs Kommune starter erhvervsperspektivet i folkeskolen.
Folkeskolen arbejder målrettet på, at den unge får niveauet til at blive optaget på en
kompetencegivende uddannelse. Valget af uddannelse skal tilgodese den unges interesser og
arbejdsmarkedets behov. Vejen i uddannelse kan gå via job eller praktikker.
• Langtidsledige
Syddjurs Kommune vil iværksætte en tidlig og intensiveret indsats i forhold til nyledige, der er i risiko for
at blive langtidsledige.
Vi vil arbejde for, at ledige, der har en forøget risiko for at blive marginaliseret og udstødt af
arbejdsmarkedet, får en aktiv indsats.
• Forsørgere med udsatte børn
Syddjurs Kommune vil prioritere en aktiv indsats til forsørgere med udsatte børn.
Vi vil arbejde for at mindske betydningen af negativ social arv. Udsatte børn har større risiko for at starte
voksenlivet på offentlig forsørgelse og dermed er der risiko for at kontanthjælp bliver et livsvilkår.
• Borgere ramt af sygdom
Syddjurs Kommune tror på, at det er bedre for den enkelte, at bidrage og bevare kontakten til
arbejdsplads og kolleger end slet ikke at være en del af (arbejds-) fællesskabet.
Vi vil understøtte, at sygemeldte bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet og vi vil sætte ind med en
tidlig og aktiv indsats.
• Udsatte borgere
Udsatte ledige uden et arbejdsmarkedsperspektiv skal kende til kommunens tilbud. Vi vil understøtte
med et meningsfuldt og koordineret tilbud til den enkelte, når der er en motivation for forandring.
Politiske mål for Beskæftigelsesområdet
Konkrete mål og en aktiv strategi for beskæftigelsesindsatsen er nødvendig for at nå de politiske
målsætninger. Beskæftigelsesplanen for Jobcenter Syddjurs sætter hvert år aktuelle mål for
beskæftigelsesområdet og beskriver strategi og indsats for at imødegå udfordringerne på
beskæftigelsesområdet.
Beskæftigelsesplanen formuleres med inspiration fra Beskæftigelsesministeriets mål og Syddjurs
Kommunes beskæftigelsespolitiske målsætninger.
Beskæftigelsesplan 2018.pdf
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Politisk besluttede forandringer
Beskæftigelsesplanen
De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, der
beskriver, hvordan jobcenteret vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer for det kommende
år. Beskæftigelsesplanen skal sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Syddjurs
Kommune, de politiske mål, der er udmeldt, og prioriteringerne i indsatsen.
Beskæftigelsesplanen for 2018 indeholder:
• Jobcenter Syddjurs mål og resultatmål for indsatsen
• Beskrivelse af de aktuelle udfordringer for indsatsen
• Strategi i forhold til at indfri resultatmålene
Resume af Beskæftigelsesplan 2018
Med inspiration fra Beskæftigelsesministerens mål, har Jobcenter Syddjurs formuleret følgende mål for
beskæftigelsesindsatsen i 2018:
Mål 1: Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft:
Der er behov for at fastholde Jobcentrets samarbejde med virksomhederne, for herigennem at kunne
levere og understøtte en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft, samt uddannelse
og opkvalificering. Der er også behov for at arbejde målrettet med at undgå fremtidige flaskehalse på
arbejdsmarkedet.
Jobcentrets Virksomhedsservice skal være synlig overfor virksomhederne og ønsker at være virksom
hedernes foretrukne og naturlige samarbejdspartner, hvad angår rekruttering, fastholdelse og uddannelse.
Synergien i et godt samarbejde med virksomhederne bidrager til øget beskæftigelse, øgning af arbejds
styrken og fastholdelse af en lav ledighed. Denne synergi opstår ved, at samarbejdet bibringer Jobcentret
øget viden om virksomhedernes behov for arbejdskraft. Det målretter opgaven med at formidle relevante
jobmatch, iværksætte voksenlærlingeforløb, etablere løntilskud eller virksomhedspraktikker, der optimalt
afføder aftaler om fastansættelse på ordinære vilkår. Derudover bidrager samarbejdet til, at udsatte borgere
får en relevant virksomhedsrettet indsats, der understøtter, at de bliver en aktiv del af arbejdsstyrken.
Resultatmål 1:
• Langtidsledigheden skal fastholdes på sit lave niveau, således at andelen af langtidsledige max er på
13 pct. i dec. 2018
• Syddjurs Kommune skal være blandt de fire bedste i klyngen ift. varighed for ledighedsydelsessager i
dec. 2018
Mål 2: Unge skal have en uddannelse eller en varig tilknytning til arbejdsmarkedet:
Gruppen af unge udgør et helt centralt potentiale for at øge arbejdsstyrken. For at sikre, at Syddjurs
Kommunes børn og unge bliver parate til at tage en uddannelse og blive aktive på arbejdsmarkedet, skal der
samarbejdes og gøres en fælles indsats blandt mange aktører, heriblandt Familieafdelingen, Folkeskolen,
UU, Social- og Sundhedsafdelingen. Beskæftigelsespolitisk er der således fokus på, at der samarbejdes om
at forebygge, at de unge kommer på uddannelseshjælp. Fokus er ”Ingen unge på afveje”, idet vejen for de
unge er uddannelse og arbejde, der understøtter et aktivt arbejdsliv, som også gør dem til gode rollemodeller
for deres børn eller evt. kommende børn.
I indsatsen i Jobcentret er der fokus på at møde alle unge med positive forventninger om, at mestre eget liv,
og med kravet om at gennemføre en uddannelse. Samtidig er der også krav om en aktiv medvirken, og at
alle unge bidrager med det potentiale de har.
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De unge med en erhvervskompetencegivende uddannelse skal hurtigst muligt i arbejde, og de unge uden
uddannelse skal motiveres og afklares i forhold til uddannelsesvalg.
En større gruppe af unge på uddannelseshjælp har andre problemer end ledighed, og for denne gruppe af
unge kan vejen til uddannelsesstart være lang. Der er også unge i denne gruppe, hvor mulighederne for
uddannelse er begrænset. I Jobcentret arbejdes der med denne samlede gruppe af unge for, at de motiveres
til uddannelse eller job gennem en virksomhedsrettet indsats, der både kan være afklarende i forhold til
uddannelsesvalg og give, unge med begrænset erhvervserfaring, en begyndende arbejdsidentitet.
Resultatmål 2:
• Andelen af uddannelsesparate uddannelsesmodtagere skal nærme sig niveauet for klyngen i dec. 2018
• Det samlede antal unge, der modtager uddannelseshjælp skal være på max. 170 i december 2018
Mål 3: Udsatte ledige og sygemeldte skal tættere på arbejdsmarkedet:
For at sikre, at virksomhederne kan få den arbejdskraft, de har behov for på længere sigt, skal der arbejdes
med at øge arbejdsstyrken. Den demografiske udvikling taler for, at arbejdsstyrken skal øges og det samme
gør den lave ledighed og langtidsledighed. Samtidig giver det mulig for, at få flere, af de grupper af borgere,
der er længere væk fra arbejdsmarkedet, til at blive en del af arbejdsstyrken – ”flere skal med”.
Der er grupper af borgere, hvor vejen til beskæftigelse er længere end for andre. Der er tale om forskellige
grupper, hvor nogle har haft en tæt tilknytning til arbejdsmarkedet, men ikke længere er på arbejdsmarkedet
på grund af langvarige helbredsmæssige problemer og konsekvenser heraf, og andre, hvor sammensatte
og komplekse problemstillinger gør, at de aldrig eller kun kortvarigt har været på arbejdsmarkedet. Det er
afgørende, at disse borgere mødes af en helhedsorienteret og tværfaglig indsats.
Resultatmål 3:
• Andelen af lange forløb på Jobafklaringsforløb og Sygedagpenge (over 52 uger) skal være på niveau
med klyngen
• Andelen af jobparate kontanthjælpsmodtagere skal være på niveauet for klyngen
Mål 4: Flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende:
En succesfuld integration opnås i høj grad gennem arbejde og et arbejdsfællesskab. Og vejen til et bedre
dansk, samt indsigt i det danske samfund, sker bedst gennem en tilknytning til arbejdsmarkedet. Derudover
er flygtninge og familiesammenførte en stor mulighed for at udvide arbejdsstyrken, og dermed kunne
bibringe virksomhederne den arbejdskraft, der er brug for. Derfor er den virksomhedsrettede indsats den
primære indsats overfor flygtninge og familiesammenførte, kombineret med danskundervisning, herunder
brancherettet danskundervisning.
Målet er på den ene side, at få flygtninge og familiesammenførte så hurtigt i arbejde som muligt og på den
anden side, at tilføre borgerne kompetencer, der kan anvendes på det danske arbejdsmarked og dermed
underbygge, at tilknytningen til arbejdsmarkedet bliver så stabil som muligt.
Resultatmål 4:
• Antallet af ydelsesmodtagere omfattet af integrationsprogrammet skal falde fra 215 i juli 2017 til 180 i
dec. 2018
• Andelen af ydelsesmodtagere omfattet af integrationsprogrammet, der er i virksomhedsrettet indsats og
småjobs skal stige fra 50 pct. april 2017 til 55 pct. i dec. 2018
Strategien i forhold til at indfri resultatmålene:
Jobcentrets primære formål er at understøtte borgeren i at komme i job eller uddannelse, og dermed er
selvforsørgelse det primære fokus i mødet med borgeren. Der tages afsæt i de ressourcer og kompetencer
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den enkelte borger har, og der arbejdes individuelt med den enkelte borgers vej mod selvforsørgelse
gennem en indsats, der sikrer de rette tilbud til rette tid.
Den indsats borgeren modtager er rammesat af strategiske retningslinjer og lovgivningen på området.
Rammen for beskæftigelsesindsatsen er den overordnede beskæftigelsesstrategi og i forlængelse heraf
formuleres fire overordnede fokusområder for indsatsen:
• Jobcentret skal foretage en tidlig indsats og herunder en kvalificeret visitation af personer, som er
omfattet af den aktive beskæftigelsesindsats.
• Jobcentret skal arbejde metodisk med ret og pligt som aktiv medspiller, samt præstere en indsats, der
løbende skaber progression i forhold til at bringe den enkelte borger tættere på at kunne forsørge sig
selv
• Alle borgere skal motiveres i forhold til eget potentiale. Det betyder, at alle skal udfordres på personlig,
faglige og geografisk mobilitet.
• Jobcentrets primære redskab er den virksomhedsrettede indsats for at understøtte tilknytning,
opkvalificering og afklaring i forhold til job og uddannelse, samt sikre et godt rekrutteringsgrundlag for
virksomhederne. Derudover anvendes opkvalificering i form af kurser, der modsvarer virksomhedernes
behov.

Opfølgning på politisk besluttede forandringer
Hvert år udarbejdes en Resultatrevision, som opgør resultaterne på beskæftigelsesministerens mål. Resul
tatrevisionen drøftes i Arbejdsmarkedsudvalget og i Byrådet.
Resultatrevisionen har til formål at give et årligt overblik over resultaterne af jobcentrenes indsats. Derudover
danner den udgangspunkt for arbejdet med formulering af mål og strategier i det kommende års beskæf
tigelsesplan. Formålet med resultatrevisionen er, at jobcenteret skal have adgang til et enkelt styringsinstru
ment, såvel som et redskab til dialog med kommunalbestyrelsen m.fl. Resultatrevisionen giver en status på
indsats og resultater i jobcenteret i det forgangne år og giver samtidig mulighed for benchmarking med andre
jobcentre med samme rammevilkår.1
Resultatrevision 2016.pdf
Resume af Resultatrevision 2016:
I det følgende gennemgås de resultater som jobcenter Syddjurs har opnået i forhold til de opstillede mål i
Beskæftigelsesplan 2016.
Ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse
Syddjurs Kommune havde i Beskæftigelsesplan 2016 en målsætning om at nedbringe antallet af unge på
uddannelseshjælp. I december 2014 var der 278 unge på uddannelseshjælp i Syddjurs, og ambitionen var,
at antallet af unge på uddannelseshjælp skulle begrænses til 240 ved udgangen af 2016. Det betød, at
antallet skulle reduceres med 14 pct. ved udgangen af 2016. Samtidig var der et mål om, at andelen af
unge, der var visiteret aktivitetsparate skulle begrænses til 162 fuldtidspersoner, hvilket svarede til et fald
på 10 % fra december 2014.
Målet er nået.
1

 t jobcentre har samme rammevilkår betyder, at de har en række grundlæggende træk til fælles, som har betydning for hvor lang
A
tid borgerne kan forventes at modtage offentlig forsørgelse. Rammevilkårene defineres ud fra et estimat over hvor mange dage
en gennemsnitsborger i en given kommune kan forventes, at modtage en bestemt forsørgelsesydelse i løbet af et år. Estimatet
fremkommer på baggrund af forhold på det lokale arbejdsmarked og forhold der knytter sig til den enkelte borger. Jobcentre med
sammenlignelige rammevilkår er i samme klynge og klyngen er udgangspunkt for benchmarking. Jobcenter Syddjurs er i forskellige
klynger alt efter hvilke grupper af forsørgelsesmodtagere der iagttages.
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Ministermål 2: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a.
gennem en styrket tværfaglig indsats
Der var i Beskæftigelsesplan 2016 en ambition om at begrænse eller nedbringe antallet af ledige på lang
varig offentlig forsørgelse og understøtte, at flest mulige bevarede eller fik tilknytning til arbejdsmarkedet
i videst muligt omfang. Denne ambition blev sat i forhold til at begrænse tilgangen til førtidspension og
samtidig begrænse tilgangen til fleksjob.
Antallet af fleksjob var steget jævnt. Udviklingen med stigende fleksjob var gældende i hele Region Midtjyl
land, hvor der kunne iagttages en gennemsnitlig stigning i antal fleksjob på 8 % fra december 2013 til
december 2014. Stigningen i Syddjurs Kommune var imidlertid højere end gennemsnittet i regionen med
15 % i den tilsvarende periode. Tilgangen af godkendte fleksjob (borgere i fleksjob og på ledighedsydelse)
skulle være på niveau med udviklingen i Region Midtjylland. Derfor måtte antallet af borgere godkendt til
fleksjob maksimal stige med 8 pct. om året, hvilket svarede til, at der samlet var 1100 borgere godkendt til
fleksjob ved udgangen af december 2016. Tilgangen til førtidspension skulle fastholdes på sammen niveau
som 2015. Det svarede til, at antal tilkendelser var begrænset til 69 personer i 2016.
Målet er nået.
Ministermål 3: Langtidsledigheden skal bekæmpes
I Beskæftigelsesplanen 2016 var det målet, at antallet af langtidsledige dagpengemodtagere og jobparate
kontanthjælpsmodtagere – dvs. ledige, der har været ledige i min. 80 pct. af tiden inden for de seneste
52 uger – skulle begrænses til 150 helårspersoner i december 2016. Det svarede til et fald på 13 pct. fra
december 2014 til december 2016.
Målet er nået.
Ministermål 4: Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes
Målet for Jobcenter Syddjurs var, at samarbejdsgraden med virksomhederne skulle øges med 1,7 procent
point fra 25,6 pct. i december 2014 til 27,3 pct. i december 2016. Begrebet Samarbejdsgrad er det antal
virksomheder i Syddjurs Kommune, hvor Jobcenter Syddjurs samarbejder med virksomheden om en borger
i praktik, fleksjob, løntilskud mv. Tallene dækkede således ikke det antal virksomheder, der samarbejdedes
med udenfor kommunen, eller de virksomheder man på anden vis samarbejdede med. Samarbejdsgraden
gøres op procentvis ift. det samlede antal virksomheder i kommunen.
Målet er nået.
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Serviceniveau og kvalitetsstandarder – sagsbehandlingsfrister
I § 3, stk. 2 i retssikkerhedsloven er det fastlagt at kommunerne skal:
1. Behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt
2. Fastsætte en generel frist for, hvornår der skal være truffet en afgørelse.
3. Give borgeren besked, hvis fristen i en konkret sag ikke kan overholdes.
4. Fristerne skal være offentligt tilgængelige.
Det skal bemærkes, at retssikkerhedslovens § 3 handler om, hvornår en afgørelse senest skal være taget,
men ikke om at ydelsen skal være tilgængelig fra samme tidspunkt.
Endvidere er fristerne gældende fra det tidspunkt, hvor alle relevante oplysninger ift. sagsbehandlingen er til
stede.
Byrådet i Syddjurs Kommune har fastsat følgende frister på beskæftigelsesområdet:
Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingsfrist
Nedenstående er de sagsbehandlingsfrister, der er besluttet politisk/lovgivningsmæssigt gældende for
jobcentret:
• Anmodning om løntilskud for forsikrede ledige 2 uger
• Anmodning om løntilskud for ikke-forsikrede ledige 2 uger
• Anmodning om jobrotationsydelse 2 uger
• Anmodning om udbetaling af mentorstøtte 2 uger
• Befordringsgodtgørelse 2 uger
• Enkeltydelser 2 uger
• Fleksløntilskud 2 uger
• Kontanthjælp 2 uger
• Ledighedsydelse 2 uger
• Løntilskud fleksjob 2 uger
• Ressourceforløbsydelse 2 uger
• Revalideringsydelse 2 uger
• Hjælp til Sygebehandling 2 uger
• Anmodning om personlig assistance 6 uger
• Ansøgning om revalidering 3 måneder
• Ansøgning om visitation til fleksjob 1 måned (efter indstilling i rehabiliteringsteamet)
• Ansøgning om ressourceforløb 3 måneder (efter indstilling i rehabiliteringsteamet)
• Beskæftigelsestilbud 2 uger
• Dækning af revalideringsfølgeudgifter 1 måned
• Dækning af fleksjobfølgeudgifter 1 måned
• Selvstændig etablering 1 måned (efter indstilling i rehabiliteringsteamet)
• Tilskud til mentorordning, hjælpemidler m.v. 3 måneder
Integrationsområdet
• Integrationskontrakt 1 måned
• Danskuddannelse, kursus i samfundsforhold: Henvisning inden for 1 måned efter at have overtaget
ansvaret for udlændingen. Kursus i samfundsforhold og dansk kultur og historie skal påbegyndes
senest efter 4 måneder.
• Ansøgning om integrationsydelse 2 uger
• Udgifter til deltagelse i integrationsprogrammer: 2 uger
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Budget og budgetbemærkninger – Arbejdsmarkedsudvalget
Udvalget har efter budgetlægningen ændret navn til Udvalget for erhverv og beskæftigelse.
Hele 1.000 kr.
16.546 Tilbud til udlændinge

2018

2019

2020

2021

13.814

16.588

16.588

16.588

16.557 Midlertidige ydelser

245.495

245.476

245.476

245.476

16.558 Permanente ydelser

258.684

260.690

260.690

260.690

25.810

25.811

25.811

25.811

543.803

548.565

548.565

548.565

16.568 Arbejdsmarkedsindsatser
I alt drift

Arbejdsmarkedsudvalgets område for 2018 er generelt budgetteret på baggrund af forbruget i 2017 og
forventet forbrug i det kommende år. I forbindelse med budget 2016, 2017 og 2018 er der blevet vedtaget
en række initiativer, der skal skabe et mindre forbrug i forhold til budget 2015 på 74,6 mio. kr. i 2018. Dette
mindre forbrug findes igennem en lang række initiativer, der omfatter alle ydelser, men særligt har fokus
på uddannelseshjælp, kontanthjælp, sygedagpenge og integration. Bemærk at man på grund af tekniske
korrektioner, prisfremskrivninger, konjunkturændringer, antal flygtninge o.a. ikke direkte kan aflæse de
økonomiske potentialer i ovenstående skema.

(Diagrammerne er nettoudgifter, det vil sige at brugerbetaling og refusioner og lignende er trukket fra i
udgifterne.)
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16.546 Tilbud til udlændinge
Hele 1.000 kr.
Introduktionsprogram
Introduktionsydelse
Beboelse udlændinge/flygtninge
Repatriering
Bevilling i alt

2018

2019

2020

2021

-98

2.992

2.992

2.992

13.144

12.828

12.828

12.828

720

720

720

720

48

48

48

48

13.814

16.588

16.588

16.588

Den foreløbige udmelding fra udlændingestyrelsen for 2018 er, at kvoten er på 0 personer. Der er dog i
budgettet indregnet udgifter til familiesammenførte, som der forventes 7 helårspersoner (HÅP) af 2018.
Budgetposten dækker også over udgifter til hjælp i særlige tilfælde jf. Integrationsloven, blandt andet udgifter
ved deltagelse i integrationsprogrammet, enkeltudgifter, sygebehandling og flytning samt særlige udgifter
vedrørende børn.
Staten refunderer 50% af udgifter til hjælp i særlige tilfælde. Hjælpen til udgifter til boligindskud mv. jf. § 35 er
mod tilbagebetaling.
Til Udlændinge er der budgetteret med følgende tal for 2018:
Integrationsydelse til udlændinge

Budget 2017

Budget 2018

Integrationsydelse 0-4 uger 80%

23

11

Integrationsydelse 5-26 uger 40%

109

51

Integrationsydelse 27-52 uger 30%

102

48

Integrationsydelse over 52 uger 20%

128

60

Integrationsydelse andre 0-4 uger 80%

2

1

Integrationsydelse andre 5-26 uger 40%

12

6

Integrationsydelse andre 27-52 uger 30%

11

6

Integrationsydelse andre over 52 uger 20%

14

7

402

190

I alt

Fordelingen af borgerne på refusions-trappen er baseret på data fra Styrelsen for Arbejdsmarked og
Rekruttering (STAR). Data er fra 2016. Det store fald i antallet fra 402 HÅP til 190 HÅP skyldes dels at
flygtningekvoten er blevet justeret flere gange i 2017, samt at flere borgere på integrationsydelse er blevet
selvforsørgende.
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16.557 Midlertidige ydelser
Hele 1.000 kr.

2018

2019

2020

2021

Sygedagpenge

57.079

57.055

57.055

57.055

Kontanthjælp

51.232

51.232

51.232

51.232

Kontanthjælp visse flygtninge

70

70

70

70

62.991

62.991

62.991

62.991

168

168

168

168

2.337

2.337

2.337

2.337

41.286

41.311

41.311

41.311

5.064

5.064

5.064

5.064

Løntilskud ledige

356

349

349

349

Servicejob

-65

-65

-65

-65

Seniorjob for personer over 55 år

4.931

4.931

4.931

4.931

Sociale formål

1.569

1.569

1.569

1.569

18.476

18.464

18.464

18.464

245.494

245.476

245.476

245.476

Dagpenge forsikrede ledige
Kontantydelse
Revalidering
Ressource- og jobafklaringsforløb
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige

Driftsudgifter beskæftigelsesindsats
Bevilling i alt

Sygedagpenge
Der vil også i 2018 være stor fokus på sygedagpengeområdet. Der arbejdes løbende med strategier for
at nedbringe antallet. Der er et særligt fokus på den tidlige indsats, på fastholdelse og på at styrke den
virksomhedsrettede indsats blandt andet ved at flere skal hjælpes til delvise raskmeldinger.
På grund af sygedagpengereformen fra 2014 skal borgere vurderes i forhold til 7 forlængelsesmuligheder
ved 22 ugers sygdom. Hvis borgeren ikke er omfattet af en af disse forlængelsesmuligheder og ikke kan
raskmeldes, overgår vedkommende til jobafklaringsforløb.
Der forventes i 2018 en stigning i antallet af sygedagpengemodtagere. Dette sker fordi at der i 2017 var lagt
et stort fald i antal ind på baggrund af budgetanalyser, som det ikke lykkedes at opnå. Det samlede forbrug
forventes dog at blive en smule lavere i 2018 end 2017, idet gennemsnitsprisen har vist sig at være lavere i
2018. Til gengæld betød samme budgetanalyse at der blev bevilget markant færre fleksjob og revalideringer
end budgetteret (se s. 4 og 7).
Til Sygedagpenge er der budgetteret med følgende tal for 2018:
Sygedagpengemodtager
0-4 uger - 80% refusion

Budget 2017

Budget 2018

72

81

5-26 uger - 40% refusion

199

220

27–52 uger - 30% refusion

101

113

Over 52 uger – 20% refusion

167

186

I alt

539

600

Fordelingen af borgerne på refusions-trappen er baseret på data fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutte
ring (STAR). Data er fra 2017. Bemærk at placeringen på refusionstrappen er baseret på den samlede tid
på offentlig forsørgelse. Kommunen vil således få 20% refusion på ydelsen fra 1. dag en borger er på syge
dagpenge, hvis borgeren inden da har været 1 år på anden offentlig forsørgelse indenfor de sidste 3 år.
Budgettet bygger på en forudsætning om, at en sygedagpengemodtager i gennemsnit koster 152.000 kr.
165

Politikerhåndbog 2018
Udvalget for erhverv og beskæftigelse

Kontanthjælp
Kontanthjælp udbetales til de personer i alderen 18 – 65 år der:
• Er ledig
• Ikke længere er forsikret ved en a-kasse.
• Ikke har formue.
• Ikke har en ægtefælle der kan forsørge en
• Deltager i de aktiviteter, som Jobcentret tilbyder (ved manglende deltagelse sanktioneres den
manglende deltagelse i forhold til ydelsen).
Budgettet bygger på en forudsætning om at kontanthjælp i gennemsnit koster 146.000 kr. og
uddannelseshjælp i gennemsnit koster 101.500 kr.
Til kontant- og uddannelseshjælp er der budgetteret med følgende tal for 2018:
Kontant- og uddannelseshjælp

Budget 2017

Budget 2018

Kontanthjælp 0-4 uger 80%

4

4

Kontanthjælp 5-26 uger 40%

16

13

Kontanthjælp 27-52 uger 30%

20

17

316

291

Uddannelseshjælp 0-4 uger 80%

5

4

Uddannelseshjælp 5-26 uger 40%

19

16

Uddannelseshjælp 27-52 uger 30%

21

19

Kontanthjælp over 52 uger 20%

Uddannelseshjælp over 52 uger 20%

137

131

I alt

538

495

Fordelingen af borgerne på refusions-trappen er baseret på data fra Styrelsen for Arbejdsmarked og
Rekruttering (STAR). Data er fra 2017.
Der forventes et fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere. Der er igangsat en række tiltag der skal hjælpe
til dette. Blandt andet en stærkere indsats overfor de ny-ledige aktivitetsparate. Der er iværksat et øget
antal samtaler med borgerne. Endvidere forventes konjunkturudviklingen også at kunne hjælpe nogle af de
jobparate kontanthjælpsmodtagere ud på arbejdsmarkedet.
Der forventes ligeledes en mindre nedgang i antallet af uddannelseshjælp-modtagere. Der er stor fokus
på denne målgruppe, og der arbejdes kontinuerligt med at forbedre indsatsen. Der er særligt fokus på
modtagelsen af ny-ledige og på intensiverede samtaleforløb.
Dagpenge forsikrede ledige
Budget 2018 bygger på en forudsætning om, at Syddjurs Kommune i 2018 i gennemsnit vil have 430
bruttoledige fuldtidspersoner på dagpenge, eller i løntilskud.
Til dagpengeydelser er der budgetteret med følgende tal for 2018:
Dagpengeydelser
Dagpenge 0-4 uger - 80% refusion

Budget 2017

Budget 2018

37

37

Dagpenge 5-26 uger - 40% refusion

154

150

Dagpenge 27–52 uger - 30% refusion

120

108

Dagpenge Over 52 uger – 20% refusion

145

135

I alt bruttoledige fuldtidspersoner
456
Fordelingen af borgerne på refusions-trappen er baseret på data fra Styrelsen for Arbejdsmarked og
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Rekruttering (STAR). Data er fra 2017.
Faldet i antallet af borgere skyldes primært den faldende ledighed, hvor Syddjurs kommune i september
2017 havde en ledighed på 3,8%. Til sammenligning havde Østjylland en ledighed på 4,2% og landet som
helhed 4,4%. (Kilde: Danmarks statistik)
Revalidering
Syddjurs Kommune blev i forbindelse med refusionsreformens vedtagelse i 2015 klar over at udgifterne til
revalidering ville stige markant i 2016. Desuden havde revalidering ikke vist den ønskede effekt. Derfor blev
det besluttet at ændre strategi og bevilge markant færre til revalidering end tidligere. Derfor har der siden da
været et stort fald i antallet.
Budgettet bygger på en forudsætning om, at en revalidend i gennemsnit koster 207.563 kr.
Til revalidering er der budgetteret med følgende tal for 2018:
Revalideringsydelser

Budget 2017

Budget 2018

0-4 uger - 80% refusion

0

0

5-26 uger - 40% refusion

1

0

27–52 uger - 30% ref.

1

0

Over 52 uger – 20% ref.

38

14

I alt

40

14

Nedgangen på revalidering vil betyde stigninger på sygedagpenge og jobafklaringsforløb. En nedgang i
revalidering vil også medføre færre driftsudgifter, idet gennemsnitsudgifterne til revalidering er væsentligt
højere end andre målgrupper.
Fordelingen på af borgerne på refusions-trappen er baseret på data fra Styrelsen for Arbejdsmarked og
Rekruttering (STAR) Data er fra 2016
Ressource- og jobafklaringsforløb
Som en del af førtids- og fleksjobreformen i 2012 blev det besluttet, at borgere ikke umiddelbart kan
tilkendes førtidspension uden at gennemføre et ressourceforløb. Forløbet skal hjælpe til at mindske antallet
af førtidspensioner. Budget 2018 bygger på en forudsætning af, om Syddjurs kommune i gennemsnit vil have
145 bruttoledige fuldtidspersoner på ressourceforløbsydelse. Dette er en stigning i forhold til 2017. Dette
skyldes, at ressourceforløb kan være op til 5 år lange og fordi Syddjurs kommune via ressourceforløb ønsker
at hjælpe borgere ud i selvforsørgelse i stedet for permanent offentlig forsørgelse.
Sygedagpengereformen som fik virkning d. 1. juli 2014 betyder, at det efter 22 ugers skal vurderes om
borgere, der er sygemeldte kan fortsætte på sygedagpenge efter 7 forlængelsesmuligheder. De personer
der ikke opfylder kriterierne, men som fortsat er syge vil kunne få jobafklaringsydelse. Lovens intention er
at sikre, at ingen, der er syge, står helt uden forsørgelse. Budget 2018 bygger på en forudsætning om, at
Syddjurs kommune i gennemsnit vil have 189 bruttoledige fuldtidspersoner på jobafklaringsforløb. Faldet
i antallet af jobafklaringsforløb skyldes primært, at den indsats, der gives til gruppen, vil få flere borgere
raskmeldt og ud i selvforsørgelse.
Der arbejdes særligt med at give flere borgere på jobafklaringsforløb en virksomhedsrettet indsats, hvilket
har vist sig at have en god effekt
Til ressource- og jobafklaringsforløb er der i 2018 budgetteret med følgende tal:
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Ressource- og jobafklaringsforløb

Budget 2017

Budget 2018

Ressourceforløb 0-4 uger - 80% refusion

0

2

Ressourceforløb 5-26 uger - 40% refusion

6

7

12

9

Ressourceforløb 27–52 uger - 30% ref.

100

127

Jobafklaringsforløb 0-4 uger - 80% refusion

Ressourceforløb over 52 uger – 20% ref.

2

2

Jobafklaringsforløb 5-26 uger - 40% refusion

9

9

14

12

Jobafklaringsforløb over 52 uger – 20% ref.

180

166

I alt bruttoledige fuldtidspersoner

323

334

Jobafklaringsforløb 27–52 uger - 30% ref.

Fordelingen af borgerne på refusions-trappen er baseret på data fra Styrelsen for Arbejdsmarked og
Rekruttering (STAR). Data er fra 2017.
Budgetforudsætningen er, at ydelsesmodtagere i gennemsnit koster 157.186 kr. for ressourceforløb og
140.155 kr. for jobafklaringsforløb.
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige dækker over udgifter til løntilskud i såvel offentlig som privat regi
(herunder løntilskud i Syddjurs Kommune) og til personlig assistance. Der forventes et fald i udgifterne ift.
2017 på grund af en gennemført analyse og nye arbejdsgange vedr. personlig assistance.
Sociale formål
Budgetposten dækker over udgifter til hjælp i særlige tilfælde jf. Aktivloven, blandt andet enkeltudgifter,
sygebehandling og flytning.
Udgifter til enkeltudgifter og flytning dækker over udgifter efter §§ 81 og 85. Udgifter til sygebehandling
inkluderer udgifter til medicin, tandbehandling eller lignede efter § 82.
Staten refunderer 50% af udgifter til særlig hjælp.
Hjælpen til udgifter til boligindskud mv. jf. § 81 er mod tilbagebetaling.
Løntilskud forsikrede ledige
Der er budgetteret med i gennemsnit 17 bruttoledige fuldtidspersoner i løntilskud med en gennemsnitsløn på
210.030 kr. Der er budgetteret med 7 offentlige og 10 private stillinger med løntilskud.
Løntilskud ledige

Budget 2017

Budget 2018

Privat løntilskud

15

10

Offentligt løntilskud

10

7

I alt

25

17

Syddjurs kommune har i de seneste år både haft et faldende antal i offentlige og private løntilskud. Faldet
i offentlige løntilskud skyldes både en bevidst strategi og en faldende ledighed. Faldet i private løntilskud
skyldes udelukkende den faldende ledighed.
Driftsudgifter kommunal beskæftigelsesindsats
Posten rummer udgifter til aktivering af forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere,
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sygedagpengemodtagere, ledighedsydelsesmodtagere, revalidender og 6 uger selvvalgt uddannelse.
Driftsmidlerne anvendes til indkøb af vejledende og opkvalificerende forløb, samt til ordinær uddannelse.
I forbindelse med lovændring er udgifter til mentor fra 2016 en del af driftsudgifterne. I 2016 er en del af
bostøtten på socialområdet omlagt til mentor-indsats. Desuden er den virksomhedsrettede indsats lagt ind
under driftsudgifterne. Der vil derfor i 2018 være et fokus på at monitorere driftsudgifterne for derigennem at
sikre budgetoverholdelse.
16.558 Permanente ydelser
Hele 1.000 kr.

2018

2019

2020

2021

Førtidspension efter 1. juli 2014

25.914

25.914

25.914

25.914

Førtidspension før d. 1. juli 2014

144.712

144.712

144.712

144.712

Ledighedsydelse

17.677

17.677

17.677

17.677

Løntilskud fleksjob

70.381

72.387

72.387

72.387

258.684

260.690

260.690

260.690

Bevilling i alt

Førtidspension efter 1. juli 2014
Den nye refusionsreform medfører at førtidspensioner bevilget efter d. 1. juli 2014 omfattes af det nye
refusionssystem. Der forventes 178 helårspersoner (HÅP) i denne målgruppe. Antallet af bevilgede
førtidspensioner er faldet fra ca. 142 i 2013 til forventet 59 i 2018 på grund af førtids- og fleksjobreformen,
der giver mulighed for at bevilge fleksjob med lave timetal.
Førtidspension før d. 1. juli 2014
Gælder for førtidspensionister bevilliget før d. 1. juli 2014. Der forventes i alt 1.361 HÅP. Dette dækker over
134 HÅP bevilget mellem 1992 og 1998, der er omfattet af 50% refusion fra staten. Desuden er 1.139 HÅP
omfattet af 35% refusion fra staten.
Der er desuden 88 borgere, der har fået bevilget førtidspension inden 1.1.1992. De er imidlertid omfattet af
100% fra staten.
Udbetalingen af førtidspensionsområdet er pr. 1. marts 2013 overgået til Udbetaling Danmark, men det er
stadig Syddjurs Kommune, der tildeler førtidspensionen.
Førtidspension

Budget 2017

Budget 2018

Efter 1. juli 2014 0-4 uger – 80% ref.

0

0

Efter 1. juli 2014 5-26 uger – 40% ref.

1

3

Efter 1. juli 2014 27-52 uger – 30% ref.

3

6

Efter 1. juli 2014 over 52 uger – 20% ref.

144

169

Førtidspension 50% refusion

140

134

Førtidspension 65% refusion

1.273

1.139

90

88

1.651

1.539

Førtidspension 100% refusion
I alt

Ledighedsydelse
Personer, der er bevilget et fleksjob, men som aktuelt er ledige, er berettigede til ledighedsydelse.
Ledighedsydelsen kan enten bevilges til de borgere, der har fået bevilling til fleksjob, men som aktuelt ikke
har noget fleksjob eller til borgere, der er blevet ledige fra et fleksjob og venter på en nyt. Der budgetteres
med 120 bruttoledige fuldtidspersoner på ledighedsydelse i 2018.
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Vedr. sager visiteret til fleksjob før 1. januar 2013
I forbindelse med refusionsreformen fra 2016 gælder der særlige regler for borgere der er visiteret til fleksjob
før d. 1. januar 2013. Disse borgere forbliver på den gamle refusionsordning indtil de overgår til anden
ydelse som førtidspension eller folkepension.
For denne gruppe gælder det, at staten yder 30% refusion af udgifterne til ledighedsydelse, når en person
er passiv eller aktiveres med vejledning og opkvalificering. Staten yder 50% refusion, når der aktiveres med
virksomhedspraktik eller ordinær uddannelse. Hvis en person, berettiget til fleksjob, har været ledig i mere
end 18 måneder, ophører statsrefusionen, og ledighedsydelsen finansieres efterfølgende fuldt af kommunen.
Såfremt en borger bevilges fleksjob, imens borgeren er omfattet af disse regler, vil fleksjobbet også være
omfattet af de gamle regler.
Vedr. sager visiteret til fleksjob i perioden 1. januar 2013 – 30. juni 2014
De samme regler gælder som for borgere, der er visiteret før d. 1. januar 2013. Bevilges borgeren fleksjob
vil dette dog være omfattet af de nye refusionsregler. Desuden vil borgere der er visiteret til et midlertidigt
fleksjob blive omfattet af de nye refusionsregler såfremt borgeren overgår til en ny periode med et
midlertidigt fleksjob eller til et varigt fleksjob. Der forventes samlet 80 HÅP i de 2 overgangs- målgrupper
Vedr. sager visiteret til fleksjob efter d. 1. juli 2014
Borgere der er visiteret til fleksjob efter d. 1. juli 2014 er omfattet af de nye refusionsregler. Der forventes 70
HÅP i denne målgruppe.
Til ledighedsydelse er der budgetteret med følgende tal:
Ledighedsydelse

Budget 2017

Budget 2018

Ledighedsydelse 0-4 uger - 80% ref.

0

0

Ledighedsydelse 5-26 uger - 40% ref.

2

2

Ledighedsyd. 27–52 uger - 30% ref.

4

2

Ledighedsyd. over 52 uger – 20% ref.

64

48

Ledighedsydelse med lav refusion

62

47

Ledighedsydelse med høj refusion

8

7

Ledighedsydelse i over 18 måneder
I alt

10

14

150

120

Fordelingen af borgerne på refusions-trappen er baseret på data fra Styrelsen for Arbejdsmarked og
Rekruttering (STAR). Data er fra 2017.
Der forventes et fald på området, idet det samlede antal af borgere på fleksjob og ledighedsydelse
forventes at falde. Jobcenter Syddjurs har en meget aktiv beskæftigelsesstrategi i forhold til borgere
på ledighedsydelse og er i top 10 i landet i forhold til andel ledighedsmodtagere af det samlede antal
fleksjobgodkendte.
Fleksjob og skånejob
Antallet af personer ansat i fleksjob har i 2017 været svagt stigende. I budget 2018 forventes den samme
udvikling som i 2017. Der budgetteres med 882 fleksjobbere. Det skal bemærkes at stigningen i 2018 er
markant mindre end tidligere år. Dette skyldes at der i de senere år er bevilget færre fleksjob end tidligere.
Bemærk at de overgangsregler der er beskrevet under ledighedsydelse også er gældende for fleksjob
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Skånejob bevilges til personer, der modtager førtidspension. Der opnås 50% fra staten af udgiften. Der
budgetteres med 42 i skånejob for 2018.
Til fleksjob og skånejob er budgetteret med følgende tal:
Fleksjob og skånejob

Budget 2017

Budget 2018

Fleksjob

468

550

Skånejob

30

42

Fleksjob 0-4 uger - 80% refusion

1

2

Fleksjob 5-26 uger - 40% refusion

9

1

11

12

Fleksjob over 52 uger - 20% refusion

353

275

I alt

872

882

Fleksjob 27–52 uger - 30% refusion

Fordelingen af borgerne på refusions-trappen er baseret på data fra Styrelsen for Arbejdsmarked og
Rekruttering (STAR). Data er fra 2017.
16.568 Arbejdsmarkedsindsatser
Hele 1.000 kr.

2018

2019

2020

2021

Projektcenter Syddjurs

-1

0

0

0

Veteranarbejde

51

51

51

51

Jobcenter, beskæftigelse generelt

842

842

842

842

Jobkonsulenter

428

428

428

428

Produktionsskoler

3.971

3.971

3.971

3.971

Ungdomsudd. unge særlige behov

2.540

2.540

2.540

2.540

Erhvervsgrunduddannelse (EGU)

1.021

1.021

1.021

1.021

Ungdommens uddannelsesvejledning.

5.672

5.672

5.672

5.672

Psykologhjælp

457

457

457

457

Pulje til højskoleophold

133

133

133

133

Beskæftigelsesordninger inkl. STU efter LAB

10.696

10.696

10.696

10.696

Bevilling i alt

25.810

25.811

25.811

25.811

Arbejdsmarkedsindsatser dækker over følgende aktiviteter.
• Arbejdsredskaber til personer med nedsat arbejdsevne.
• Mentor ordninger til personer på kontanthjælp, sygedagpenge og forsikrede
• Betaling for deltagelse i uddannelsesforløb.
• Andre beskæftigelsesfremmende foranstaltninger.
Projektcenter Syddjurs
Projektcenter Syddjurs leverer arbejdsmarkedsafklaringsforløb for Jobcenteret samt den treårige Særligt
Tilrettelagte Ungdomsuddannelse for unge, der ikke kan gennemføre en ungdomsuddannelse på ordinære
vilkår.
Projektcenteret har et nul-budget, da de sælger alle deres ydelser til jobcenteret. Det vil sige de har
indtægter på niveau med deres udgifter.
Veteranarbejde
Der er i budget 2018 afsat midler til veteranarbejdet. Arbejdsmarkedsudvalget har i dialog med
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veteranforeningen bestemt hvordan understøtning af arbejdet kan finde sted.
Ungdomsuddannelse – særlig tilrettelagt uddannelse (STU)
STU er en tre årig ungdomsuddannelse til unge under 25, der ikke kan gennemføre en ordinær ungdoms
uddannelse på grund af nedsat funktionsevne. Der er i 2018 budgetteret med 55 unge, der er i gang med
en STU-uddannelse til den gennemsnitlige pris af 230.000 kr. Budgettet hertil udgør i alt 12,7 mio. kr. En
del af STU-opgaven bliver varetaget af Projektcenter Syddjurs og Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud. Denne
budgetpost benyttes til borgere på førtidspension eller borgere uden nogen ydelse.
Bemærk at budgettet til STU, bevilget efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, ligger under
beskæftigelsesordninger. Dette er den største del af udgifterne og udgør 10,1 mio. kr.
Produktionsskoler
Der er budgetteret med en udgift til produktionsskoler med 0,5 mio. kr. i grundtilskud og 3,4 mio. kr. i ordinær
bidrag for elever på produktionsskoler. Der er budgetteret med 68 HÅP.
Erhvervsgrunduddannelse (EGU)
EGU er et uddannelsesforløb, der kan skræddersys til unge under 30 år, som ikke kan klare et almindeligt
job, og som heller ikke lige passer ind i de almindelige ungdomsuddannelser. De unge, som kan have
gavn af EGU, kan f. eks. være unge, som har indlæringsvanskeligheder, unge af anden etnisk baggrund
med svage dansksproglige kompetencer, unge med personlige eller sociale problemer eller unge, som er
skoletrætte. Ledige unge, som møder på jobcenteret, og som har vanskeligt ved at få job og som på grund
af problemer er droppet ud af andre uddannelser, kan også være målgruppen for EGU. EGU varer 2 år og
udbydes af kommunen. Der er pt. 4 EGU elever.
Ungdommens Uddannelsesvejledning
Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) varetages af UU-Djursland i et kommunalt samarbejde mellem
Norddjurs og Syddjurs kommuner. Norddjurs Kommune er administrationskommune, og det overordnede
administrative ansvar er placeret hos den ansvarlige direktør for området i Norddjurs Kommune. Syddjurs
Kommune har selv ansvaret for indsatsen i kommunen. Alle medarbejdere i UU er ansat i UU-Djursland, evt.
som kombinationsstillinger for vejledere, der ikke er fuldtidsvejledere. Syddjurs Kommune betaler sin andel
af løn- og driftsudgifter til UU én gang årligt.
Beskæftigelsesordninger inkl. STU efter LAB:
Denne udgiftspost dækker en række udgiftsposter, hvor den største er til særlig tilrettelagt undervisning
(STU) bevilget efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB). Desuden en række mindre udgiftsposter til
befordring og jobrotation.
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Erhverv og turisme – EB udvalget
Politisk arbejdsform
Bemærk at Erhverv og turisme er blevet flyttet fra Økonomiudvalget til Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse
fra og med februar 2018. Budget og budgetbemærkninger findes derfor under Økonomiudvalget.

Byrådets visioner
Erhverv
Byrådet vil føre en aktiv erhvervspolitik og styrke dialogen med kommunens erhvervsliv
• Byrådet ønsker, at Syddjurs Kommune skal være en erhvervsvenlig kommune
• Byrådet vil sikre en god og serviceorienteret kommunikation i forbindelse med myndighedsafgørelser
• Byrådet ønsker, at Syddjurs Kommune skal være en stærk og integreret del af det østjyske
vækstområde
• Byrådet vil udlægge attraktive erhvervsarealer, der matcher efterspørgslen på markedet
• Byrådet ønsker at understøtte produktiviteten og innovationen i kommunens virksomheder
• Byrådet ønsker, at Syddjurs Kommune skal være godt placeret i de nationale erhvervsklimamålinger
• Byrådet vil skabe værditilvækst og arbejdspladser ved at tage udgangspunkt i de lokale potentialer og
virksomheder i Syddjurs Kommune
• Byrådet vil udnytte Syddjurs Kommunes styrkeposition som turistkommune
• Byrådet ønsker i endnu højere grad, at styrke sammenhængen mellem bosætning og erhverv
Turisme
• Byrådet vil samarbejde med Norddjurs Kommune, Destination Djursland, Visit Aarhus, Business Region
Aarhus, Region Midtjylland, VisitDenmark såvel som Dansk Kyst & Natur Turisme samt turisterhvervet
om at udvikle turismen som erhverv på såvel Djursland som i det samlede Østjylland.
• Byrådet ønsker, at turisterhvervet udvikles med udgangspunkt i kommunens turismemæssige
styrkepositioner, herunder de kendte og besøgte turistattraktioner, Nationalpark Mols Bjerge og
kommunens mange sommerhuse.
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Politisk besluttede forandringer
Erhverv
I Syddjurs Kommunes Erhvervshandlingsplan 2018 peges der på 5 konkrete indsatsområder, der alle er
centrale for udviklingen af den erhvervsvenlige kommune, og som samtidig kan udmøntes via konkrete
initiativer på kort sigt. De 5 indsatsområder er:
• Rammebetingelser
• Uddannelse og arbejdskraft
• Innovation og potentialer
• Dialog og samarbejde
• Syddjurs og omverdenen
Kilde: Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2016-17. Se handlingsplanen på byrådets dagsorden
her: https://www.syddjurs.dk/indhold/byraadet-31-01-2018
Turisme
Syddjurs Kommune, Destination Djursland og Norddjurs Kommune har i samarbejde igangsat en række
indsatser for årene 2016-2018, der tilsammen skal give et markant løft i turismen på hele Djursland.
Indsatsen er beskrevet i den fælles turismestrategi ”Mere vækst gennem oplevelser” og følger af Region
Midtjyllands store satsning på turisme, hvor Djursland er udnævnt som fyrtårn for kystturismen i Østjylland.
Indsatserne omfatter initiativer indenfor de tre hovedområder:
• Afsætning og synliggørelse af ferieoplevelser på Djursland
• Udvikling af ferieområdet Djursland
• Gæsteservice, samarbejde og organisering Djursland
Siden efteråret 2014 er der blevet arbejdet på et styrket strategisk turismesamarbejde i Business Region
Aarhus. Syddjurs Kommune har deltaget aktivt i dette arbejde, der nu har resulteret i en model for fælles
turismemarkedsføring af de 12 kommuner.

Opfølgning på Politisk besluttede forandringer
Erhverv
Borgernes og erhvervslivets oplevelse af Syddjurs Kommune som en serviceorienteret organisation er
fortsat i centrum både politisk og administrativt. Specielt sættes fokus på kommunikation i forbindelse med
myndighedsafgørelser og sikring af, at erhvervsvirksomheder og iværksætter guides så effektivt som muligt
gennem de nødvendige myndighedsafgørelser.
Målet for den kommunale sagsbehandling skal ligge i forlængelse af kommunens generelle politik for vækst
og udvikling.
Der gennemføres fortsat jævnlige virksomhedsbesøg og arrangeres åbne møder, hvor borgmester,
udvalgsformænd, direktion og afdelingschefer m.fl. mødes med erhvervslivet med henblik på at kunne tilbyde
den bedst mulige service og fastholde en god og åben dialog. Dette gøres med respekt for kommunens rolle
både som myndighed og som service- og udviklingsorganisation.
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