Information om budget
Kære borgere og medarbejdere
Budgettet for 2016 er nu på plads efter ende
lig vedtagelse i byrådet den 7. oktober. Det
har været en længere proces med mange
politiske forhandlinger, mange hørings
svar og et velbesøgt borgermøde. Jeg vil
gerne særligt takke borgerne for de mange
høringssvar og bidrag til forhandlingerne,
samt administrationen for deres støtte un
dervejs. I den sidste ende fik vi igen et bredt
forlig, og det vil jeg naturligvis også gerne
takke byrådet for.

Claus Wistoft
borgmester i Syddjurs Kommune.

Årets budgetlægning har været lidt speciel,
fordi vi sidste år havde bestilt en række
omfattende analyser, der skulle afdække
besparelser på i alt 150 mio. kr. over 3 år.
Baggrunden for analyserne er, at antallet
af ældre stiger voldsomt de kommende år,
samtidig med at antallet af børn og unge
falder. I byrådet ønsker vi, at fastholde en
god service for både ældre og børn, men
det kræver, at vi i tide forbereder os og
justerer vores drift. Det er vi nu begyndt på,
og vi vil i de kommende år fortsætte med
at flytte midler fra områder med faldende
behov til områder med stigende behov.
Dette års budget er også en markering
af, at byrådet ønsker at sætte nogle nye

pejlemærker for vores budgetlægning.
Fremfor årlige salamibesparelser ønsker vi
at styre efter resultater og mere langsigtede
tilpasninger, som samlet set sikrer et budget
i balance. Samtidig vil vi, hvor det giver
mening, også investere i stedet for at spare.
Det kan være ekstra pædagoger, socialråd
givere eller jobkonsulenter, som både kan
skabe velfærd for borgerne, men også god
kommunal økonomi på sigt. Vi skal i det hele
taget være bedre til at kunne reagere tidligt
overfor svage borgere, når det er nødvendigt,
lige såvel som vi også skal stoppe initiativer
hurtigt, som ikke bedrer en borgers situation.
Jeg ved, både fra høringssvar og fra vores
borgermøde, at mange har bekymringer
for ændringer på vores skoleområde. Med
udgangspunkt i skolereformen arbejder vi
på, at flere børn skal rummes i den normale
folkeskole. Samtidig kan vi se, at Syddjurs
Kommune bruger markant mere end sam
menlignelige kommuner på specialområdet.
Derfor vil der ske ændringer på området.
Skolerne vil få midler til i videre omfang at
håndtere børn på specialområdet lokalt. Det
er vigtigt for hele byrådet at understrege, at
det skal foregå ordentligt og i tæt samarbejde
med fagpersoner.

Befolkningsudvikling

Indsats overfor borgerne skal være
tidligere, tættere og mere tværfaglig
Flere børn med særlige behov skal møde
gode løsninger i den lokale skole.
Skolen skal lave løsninger, der kan møde de
behov også børn med særlige behov har.
Derfor flyttes flere penge til inklusion over
til skolen, så barnet med særlige behov kan
gå i skole samme sted som kammeraterne,
også hvis der er behov for en mindre klasse
eller særlig indsats i klassen.
Lærere og socialrådgivere mødes
på gangen
Under overskriften ”Tidligere, tættere og
mere tværfaglig” vil socialrådgivere i langt
højere grad være til stede ude på de enkelte
skoler. Det vil blive ansat flere socialrådgivere,
og de vil blive knyttet til de enkelte skoler. På
den måde får de en mere uformel og direkte
kontakt til udviklingen i børnenes liv. Målet
er, at give fagpersoner på tværs mulighed for
at hjælpe børn tidligere og tættere.

Unge skal ikke på kontanthjælp –
men i job eller uddannelse
Den samme tankegang gør sig også gæl
dende på beskæftigelsesområdet. Unge
under 18 år som får specialtilbud eller er
på et bosted skal opleve at overgangen
til voksenlivet er gennemtænkt. Derfor vil
kommunens familieafdeling og jobcenter
arbejde meget tættere sammen fremover
for at sikre at tilbud i ungdomsårene retter
sig mod at kunne klare sig som voksen.
De unge som møder op i jobcenteret for
at søge kontanthjælp skal vendes i døren
og hjælpes til et job eller uddannelse i
stedet. Den udvikling er allerede i gang,
og Jobcenter Syddjurs anviser i dag op
mod 45% af de unge et job eller en ud
dannelsesmulighed. De unge, som træder
ind ad døren, vil jobcenteret følge tæt og
løbende justere tilbud alt efter, hvad der
passer til den enkelte.

I år har vi et anlægsbudget på næsten 133
mio. kr., som er med til at skabe vækst og
aktivitet i vores kommune. Som en forbere
delse på et stort antal ældre i fremtiden
bygges der moderne og tidsvarende ældre
boliger i Rønde og Kolind. På kulturområdet
bygges der et kombineret borgerhus og
bibliotek i Kolind, ligesom der ved Maltfab
rikken i Ebeltoft bygges et kombineret bib
liotek og museum. Desuden investeres der
i cykelstier og trafikforbedringer. Jeg ved,
at anlægsbudgettet kan lyde stort, men det
er stadig i underkanten, hvis vi vil fastholde
et moderne vejnet og undgå nedslidning af
vores bygninger.
Her kan du over de næste sider læse mere
om kommunens budget, forligsteksten mel
lem partierne og de økonomiske nøgletal.
Ønsker du at fordybe dig yderligere kan du
finde alle bilag, se video fra byrådsdebatten
og se alle høringssvarene på hjemmesiden
www.syddjurs.dk/budget2016
God fornøjelse.

Budgetaftalen
Budgetforlig for budget 2016 og overslagsår 2017-2019
Den 24. september 2015 blev der indgået et politisk forlig om budget 2016. Budgettet blev
efterfølgende endeligt vedtaget i byrådet den 7. oktober 2015.
Følgende partier og lister i Byrådet deltager i forliget: Venstre (V), Socialdemokraterne (A),
Socialistisk Folkeparti (F), Liberal Alliance (I), Borgerlisten (L), Det Radikale Venstre (R), Det
Konservative Folkeparti (C) og Enhedslisten (Ø).

Omprioriteringsbidrag tager 1 %
Budgetlægningen for 2016 og overslagsårene 2017-2019 påvirkes af, at der mellem regering
og KL er blevet aftalt et nyt ”omprioriteringsbidrag” svarende til 1 pct. af serviceudgifterne.
Omprioriteringsbidraget forventes at lægge et betydeligt pres på fortsat effektivisering af
den kommunale opgavevaretagelse i de kommende år.

Her på siden har vi kortet lidt og delt forligsteksten op for overskuelighedens skyld. Du kan
finde den fulde forligstekst op www.syddjurs.dk/budget2016

Budgetforligets hovedtekst
Syddjurs Kommune udfordres fortsat økonomisk i de kommende år. For Byrådet er det
naturligvis afgørende, at der fortsat er balance mellem indtægter og udgifter i kommunens
økonomi, herunder at der fortsat sikres budgetoverholdelse på alle niveauer i organisa
tionen. Det er centralt for parterne bag budgetforliget at understrege, at der fortsat skal
føres en ansvarlig økonomisk politik, hvor der er styr på økonomien.
Af resultatopgørelsen fremgår det, at budgettet er tæt på balance i såvel 2016 som budge
toverslagsår og generelt er udarbejdet i overensstemmelse med kommunens økonomiske
politik. En økonomi i balance og et fortsat højt serviceniveau forudsætter betydelige omstil
linger i den kommunale drift i de kommende år. Dette vil blive en udløber af budgetforliget.
Den demografiske udvikling, med betydeligt flere ældre borgere og et samtidigt fald i
antallet af børn, medfører et behov for flytning af ressourcer mellem områder. På områder
med et relativt større ressourceforbrug i forhold til sammenlignelige kommuner, er det fort
sat målsætningen, at afklare mulighederne for at ændre omkostnings- og serviceniveauet
svarende til niveauerne hos sammenligningskommunerne.
For forligskredsen er det afgørende, at der fortsat er mulighed for at levere serviceydelser af
høj kvalitet, med nærhed i opgaveløsningen og som understøtter borgerne. Budgettet for
2016 og overslagsårene 2017-19 har en betydelig vægt på investeringer i forbedret service.
Det skal i mødet med borgerne give bedre resultater i forhold til eksempelvis beskæftigelse,
uddannelse, selvforsørgelse og øget mestring af eget liv.

Nye centrale pejlemærker
Flerårigt perspektiv i budgetlægningen
Omstilling af vores fælles velfærd tager tid. Dette er baggrunden for at omlægningen af
vores fælles velfærdstilbud vil tilrettelægges over en flerårig periode. De større omstill
inger i organisationen som er en følge af budgetforliget har derfor først fuldt økonomisk
gennemslag i overslagsårene 2018-2019.
Klare mål og fokus på resultater
Der skal fremover i endnu højere grad fokuseres på mål og resultater og på at skabe et
øget lokalt handlerum til at finde de bedste løsninger, som vi ved, virker. Til gengæld skal
der lægges mindre vægt på krav til processer og gives større frihed med ansvar for resul
taterne i den lokale opgaveløsning. Styringen i Syddjurs Kommune skal fokusere mere
på, at de fastsatte mål nås og mindre på, hvordan de nås.
Velfærd med udgangspunkt i borgerens ressourcer
I Syddjurs Kommune skal vi have større blik for borgernes ressourcer. Vi skal have fokus
på, hvad borgerne selv kan, inddrage borgerne mere i løsninger og generelt gentænke
borgernes rolle i udviklingen af løsninger. Det giver værdi for den enkelte, og det giver
værdi for samfundet som helhed. Samtidig skal der altid være hjælp at hente for de med
borgere, som ikke har forudsætningerne for at klare sig på egen hånd.
Tidligere, tættere og mere tværfagligt samarbejde
Tidlig indsats, tættere opfølgning og mere tværfagligt samarbejde står centralt. Blandt
andet fordi vi fra den internationale forskning ved, at jo tidligere, der sættes ind, jo mere
effektfuld bliver indsatsen.

Bosætning og erhvervsudvikling skal styrkes
Syddjurs Kommune skal fortsat opleves som et attraktivt sted at bo, leve og arbejde. Kommunen
er placeret midt i den skønneste natur, men tæt på storbyen. I hele kommunen skal bosætning
styrkes, væksten understøttes og flere borgere skal i beskæftigelse eller uddannelse.
Konkret etableres der en pulje til erhvervsudvikling. Den skal understøtte vækst- og
udviklingsinitiativer i Syddjurs Kommune ud over de erhvervsinitiativer Syddjurs etablerer
sammen med de andre østjyske kommuner i regi af Business Region Aarhus. De forskellige
erhvervsindsatser skal bidrage til at skabe fortsat bæredygtig vækst og arbejdspladser i
Syddjurs Kommune.

Nye budgetanalyser
Som afsæt for de politiske prioriteringer forbundet med budget 2017 og fremover, skal
der laves en række nye budgetanalyser. De skal beskrive muligheder for omstilling af og
ændring i såvel serviceproduktion som kvalitet. Målet er at reducere driftsomkostningerne
med 20 mio. kr. årligt fra og med 2017.
Analyserne skal dække kommunens samlede virksomhed, og skal også belyse mulighed
erne for at optimere driftsøkonomien via investeringer i respektive områder, herunder øge
indtægtsgrundlag og/eller reducere omkostningsniveauet. Analyserne skal indgå som
beslutningsgrundlag for en mulig tilpasning af alle områder indenfor den kommunale drift.
Formålet er, at medvirke til at skabe det nødvendige råderum til de kommende års
budgetlægninger, så Syddjurs Kommune kan opretholde et godt kvalitetsniveau i den
daglige drift og skabe et råderum til nye investeringer.

Skoler, specialundervisning og dagtilbud
Der sker en meget markant demografisk udvikling i Syddjurs Kommune, hvor antallet af
ældre stiger, mens børnetallet falder. Udviklingen betyder, at elevtallet på skolerne ændrer sig
betydeligt over de kommende år.
Forligskredsen har med forslaget etableret et godt grundlag for at kunne opretholde den
nuværende nærhed og kvalitet på dagtilbuds- og skoleområdet samt styrke indsatsen ved
rørende inklusion.

Familieområdet – det specialiserede børneområde
Den positive omstilling på familieområdet styrkes med øget vægt på tidlig og koordineret
indsats i et stadigt tættere samarbejde med skole- og dagtilbudsområdet samt social- og
beskæftigelsesområdet. Afgørende bliver en koordineret sagsbehandling på et højt fagligt
niveau, der involverer borgeren.

Budgetaftalen
Forlig fortsat

Skoleområdet

Dagtilbud

Reduktion i specialundervisning og øget inklusion
En forøget inklusion af børn med særlige behov i normalområdet, og en gradvis overførsel af
midlerne til skolernes budgetter, skal medføre en reduktion i den gennemsnitlige udgift pr.
elev, der har behov for særlig indsats. Her ligger udgifterne i dag langt over vores sammenlig
ningskommuner. Der afholdes i løbet af 2016 en lærings-, trivsels- og inklusionskonference.

Sektorplanlægning dagtilbud
I forbindelse med sektorplanlægning for dagtilbud søges at placere dagtilbud i nærheden af
skoler, dels for at kunne benytte fælles faciliteter som gymnastiksal og legepladser, dels for
at skabe naturlig overgang til indskoling og skole.
I Ryomgård planlægges, at det på sigt skal ske sammenlægning af Ringvejens børnehave
og Poppelvejens Børnehave. Det er ikke besluttet hvordan og hvornår. Der lægges op til
at en sammenlægning kan ske gennem nybygning af en samlet institution på et areal ved
Marienhoff Skolen, og at arealet ved Ringvejen på sigt stilles til rådighed for en udbygning
på ældreområdet.
Der arbejdes intenst videre med at etablere en ny daginstitution i Mørke, hvor Syddjurs
Kommune forventer at købe Firkløverskolen.

Ændret økonomisk ressourcetildelingsmodel på skoleområdet
På skoleområdet skal der skabes en enkel økonomisk tildelingsmodel til skolerne, der kom
penserer skolens opgavevaretagelse i bred forstand. Tildelingsmodellen baseres således
fremadrettet på et beløb pr. elev. Ved udarbejdelsen af modellen vil der blive taget hensyn
til, at der vil være områder, hvor skolerne og deres vilkår er forskellige. Der vil derfor være en
indkøringsperiode, til blandet andet at tilpasse eksisterende struktur på inklusionsområdet
på de enkelte skoler. Ressourcetildelingsmodellen skal gælde fra skoleåret 2016/17 og udar
bejdes med afsæt i følgende principper:
•		 Bevarelse af 10 folkeskole lokationer.
•		 En enkel elevbaseret tildelingsmodel. Pengene-følger-barnet princip, det vil sige at skoler
ne har midlerne til såvel normalundervisning som specialundervisning tildelt i et beløb.
Dermed har den enkelte skole selv ressourcer til at løse inklusionsopgaverne, og skal også
betale (indtil et max. beløb), når skolen beslutter at sende en elev i specialskole. Undtaget
herfra er skoler til multihandicappede.
•		 På alle folkeskolens 10 lokationer skal borgerne kunne forvente at eleverne på de klas
setrin, der tilbydes lokalt, kan modtage undervisning, der kvalificerer eleverne i forhold
til lovgivningens hensigter på skoleområdet og de gældende politiske målsætninger i
Syddjurs Kommune.
Yderligere tilpasning af budgettet på skoleområdet
Budgettet tilpasses over tid med afsæt i følgende forudsætninger:
•		 Kvaliteten i undervisningen skal fastholdes.
•		 Organiseringen i skolevæsenet tilpasses, og der udarbejdes planlægning, der beskriver
undervisningstilbuddet på hver enkelt af folkeskolernes 10 lokationer frem mod 2018.
Planlægningen præsenteres for byrådet senest i april 2016.
•		 Ved fremlæggelsen skal der præsenteres modeller for den fremtidige organisering af fol
keskolerne, der tager højde for fastholdelse af kvalitet i undervisningen på de skoler, der
vil opleve den største nedgang i elevtal.
•		 Foreløbige elementer til opnåelse af det planlagte budgetresultat er:
– Demografi vedr. specialskoler (fald i elevtal). Da det samlede elevtal falder kraftigt for
ventes andelen af specialskoleelever ligeledes at falde. I 2018/19 kan tilgangen således
være lavere til specialskoler mv. svarende til en mindre udgift på ca.1,5 mio. kr. årligt.
– Overbygningsklasser. Omplacering af overbygningsklasserne i 2018 kan reducere udgifter
ne med ca. 1,5 mio. kr. årligt.
– Befordring. Der kan forventes et fald i kørsel af elever til almindelige skoler og spe
cialskoler, og dermed vil udgifterne kunne reduceres ca. 2 mio. kr. årligt.
Klubtilbud
Klubberne er i dag et tilbud ungdomsskolen driver på alle sine lokationer. Tilslutningen til
klubtilbuddet er imidlertid vigende. Ledelsen på skoleområdet skal i et samarbejde mellem
ungdomsskolen og skolerne udarbejde et forslag til, hvordan der på de lokationer, hvor der er
en efterspørgsel, kan oprettes et klublignende tilbud til 4.-6. klasse trin, sådan at et tilbud til
børn på 4.-6. klassetrin kan opretholdes. Forslaget skal pege på muligheder for at indarbejde
en reduktion i de nuværende udgifter til klubtilbud fra 2017 på 1,5 mio. kr., stigende til 4 mio.
kr. i de efterfølgende budgetoverslagsår.

Ældreområdet
Plejeboliger til ældre, sektorplanlægning 2018 – 202X
Forligskredsen er enig om, at der skal træffes en række beslutninger vedrørende det fremtidige
behov for udbygning af plejeboliger til ældre. Efter en debat skal beslutning vedrørende eventu
el udbygning træffes senest i 2018.
På baggrund af sektorplanlægning på området og de politiske beslutninger ved budgetlæg
ningen 2016 og budgetoverslagsårene, er der udpeget følgende udviklingsområder vedrø
rende plejeboligområdet:
•		 Området ved Ringparken i Ryomgård, hvor der er disponibelt areal på ca. 6500 m2.
•		 Området ved Lyngparken i Knebel, hvor Syddjurs Kommune ejer et stort areal.
Forligskredsen ønsker en debat om den fremtidige dækning på plejeboligområdet. På bag
grund af befolkningsfremskrivningen kombineret med en gennemgang af ventelisterne,
ønsker forligskredsen en bred debat om den fremtidige plejeboligstruktur. Beslutninger på
plejeboligområdet er meget vidtgående - og det er vigtigt, at beslutninger af denne art er
forankret i hele byrådet.
Ældrepuljen
Forligskredsen er enig om, at de aktiviteter, som foreslås reduceret som følge af en reduceret
ældrepulje, forventes videreført, såfremt der i forbindelse med Finansloven for 2016 tilføres
midler hertil.

Nøgletal
			
2015	
Befolkning:		
Indbyggertal 1. januar		
41.652
Andel 0-6 årige, procent		
6,8
Andel 7-16 årige, procent		
12,7
Andel 17-64 årige, procent		
57,7
Andel 65+ årige, procent		
22,8
Skat:		
Udskrivningsprocent		
25,9
Kirkeskatteprocent		
1,0
Grundskyldspromille		
33,8
Dækningsafgiftspromiller:		
Forretningsejendomme		
0
Andre off. ejd. grundværdi		
15
Andre off. ejd. forskelsværdi		
8,75

2016
41.597
6,6
12,3
57,5
23,6
25,9
1,0
33,8
0
15
8,75

Samlet oversigt
Budget 2016
Syddjurs Kommunes budget blev vedtaget den 7. oktober 2015. Resultat
opgørelsen her på siden viser, hvordan beløbene i budgettet fordeler sig på
de forskellige udgifter, der er til kommunal drift og anlægsprojekter samt
beløbene for renter, afdrag, tilskud og skatter m.v.
I budgettet er der et overskud på den ordinære drift på 66,3 mio. kr. (4)
Hertil kommer, at der optages lån på 40,0 mio. kr. (10), og at der med
baggrund i byggekreditter til opførelse af plejeboliger er en indtægt på
finansforskydninger på 7,7 mio. kr. (9). Der bruges et beløb på 0,6 mio. kr.
af kassebeholdningen (12).
Disse beløb på samlet 114,6 mio. kr. finansierer afdrag på 35,3 mio. kr.
(5), anlæg på netto 79,3 mio. kr. (6) samt et mindre beløb vedr. forsy
ningsvirksomhed (7).

Resultatopgørelse for budget 2016
Netto, kr.
2016
Tilskud og udligning	-578.216.000
Skatter	-1.935.185.835
1. Finansiering i alt
-2.513.401.835
Økonomiudvalget
298.200.200
Politik og erhvervsudvikling
14.525.391
Administrativ organisation
242.900.859
Generelle puljer
31.086.906
Redningsberedskab
9.687.044
Udvalget for familie og institutioner
654.701.373
Familieområdet
122.939.238
Skoleområdet
406.688.377
Dagtilbud til børn
125.073.758
Udvalget for sundhed, ældre og social
725.037.344
Sundhedsudgifter m.v.
208.476.400
Tilbud til ældre og handicappede
304.666.994
Tilbud til voksne med særlige behov
177.172.193
Boligstøtte, personlige tillæg m.v.
34.721.757
Udvalget for natur, teknik og miljø
94.514.544
Vej og parkvæsen
45.280.244
Kollektiv trafik og havne
16.558.321
Natur og miljø
10.568.857
Ejendomme
22.107.122
Udvalget for plan, udvikling og kultur
52.452.071
Plan og udvikling
1.461.128
Biblioteker
14.104.380
Kultur
13.461.426
Folkeoplysning, fritid og natur
23.425.137
Arbejdsmarkedsudvalget
614.498.782
Tilbud til udlændinge
36.903.883
Midlertidige ydelser
282.934.836
Permanente ydelser
271.498.295
Arbejdsmarkedsindsatser
23.161.768
2. Driftsvirksomhed i alt
2.439.404.314
3. Renter
7.720.289
4. Resultat ordinær drift (1+2+3)
-66.277.232
5. Afdrag
35.359.360
6. Anlægsvirksomhed i alt
79.265.462
Administrativ organisation
3.630.000
Jordforsyning	-21.050.000
Ejendomme	-32.525.000
Skoleområdet
13.432.840
Dagtilbud til børn
3.025.000
Sundhedsudgifter m.v.
4.550.000
Tilbud til ældre og handicappede
47.684.358
Tilbud til voksne med særlige behov
3.420.000
Vej og parkvæsen
21.608.837
Jordforsyning
10.000.000
Ejendomme
10.623.267
Byudvikling
3.036.160
Biblioteker
9.030.000
Folkeoplysning, fritid og natur
2.800.000
7. Forsyningsvirksomhed
39.992
8. Resultat efter afdrag og anlæg (4+5+6+7)
48.387.582
9. Finansforskydninger	-7.744.700
10. Optagelse af lån	-40.000.000
11. Resultat (8+9+10)
642.882
12. Forbrug af kassebeholdningen	-642.882
13. Balance
0

Anlægsoversigt
Anlægsbudgettet er i 2016 historisk stort på ca. 133 mio. kr. Herunder listes anlæg for 2016 og 2017, og kun
beløb over 100.000. kr. Se den fulde liste på www.syddjurs.dk/budget2016
(- foran betyder indtægter
Udv.
ØK
ØK
ØK
ØK
ØK
ØK
ØK
FI
FI
FI
FI
FI
FI
FI
FI
SÆ
SÆ
SÆ
SÆ
SÆ
SÆ
SÆ
NTM
NTM
NTM
NTM
NTM
NTM
NTM
NTM
NTM
NTM
NTM
NTM
NTM
NTM
NTM
NTM
NTM
NTM
NTM
NTM
NTM
NTM
PUK
PUK
PUK
PUK
PUK
PUK
PUK

Projekt
2016
2017
Administration Ebeltoft ombyg
3.030.000
0
Udstyr til video og afstemning byrådssal
600.000
0
Salg af grunde	-10.000.000-10.000.000
Salg af ejendomme	-9.300.000
0
Salg af Dortheabørnehaven
0-4.000.000
Salg af grunde til plejeboliger m.v.	-34.275.000
0
Salg af museumsbygning Ebeltoft
0-3.000.000
Renovering af Marienhoffskolen
7.000.000
13.600.000
Renovering af Marienhoffskolen, energi
1.000.000
1.000.000
IT- visionsplan på skoleområdet
3.151.200
0
ABA - anlæg på skolerne
1.781.640
1.781.640
Strukturtilpasning dagtilbud, herunder Mørke
0
6.159.000
Ny daginstitution, Knebel
1.000.000
8.000.000
Udvidelse af Romlehøj, Kolind
2.025.000
7.841.000
Radon udbedring Rosmus skole på 0,5 mio. kr. i 2016
500.000
0
Serviceareal, Rønde og Kolind
1.400.000
5.460.400
Plejeboliger, Rønde og Kolind
44.400.000
33.053.000
Afledte forandringer og tekniske anlæg, Rønde og Kolind
4.550.000
17.607.200
Renovering Ringparken / Bakkegården
0
4.581.360
Velfærdsteknologi
2.779.358
0
ABA-brandalarmering, plejec. og -boliger
505.000
505.000
MM udvidelse aktivitetscenter
2.020.000
1.441.472
Trafiksikkerhed
700.000
3.500.000
Cykelsti, Lime - Skørring
3.300.000
Korupskovvej sikring
404.000
2.929.000
Rosenholm Å kantsikring
400.000
0
Omkørsel Nimtofte, etape 1
750.000
750.000
Tilslutning af Hornslet til rute 15 og 587
1.000.000
6.000.000
Cykelstier og stier
0
2.000.000
Cykelsti fra Balle til Rosmus skole
1.010.000
0
Cykelsti Ugelbølle og Rodskov
2.020.000
0
Stiforbindelse mellem Torvet og Fregatpladsen
300.000
0
Cykelsti Vrinners - Møllebakken
300.000
0
Stationsanlæg vedr. letbane
3.000.000
4.000.000
Vejafvandingsbidrag
3.224.837
3.224.837
Vejbelysning udfasning af lyskilder
5.000.000
5.000.000
Jordforsyning
9.120.000
12.000.000
Kløvevej i Skørring
880.000
0
Renovering af toiletter
200.000
200.000
Energibesparende bygningsrenovering
6.500.000
6.500.000
Ebeltoft Sundhedscenter - kloak
1.873.267
0
Ejendomspulje radon og rotter
250.000
250.000
Bygningsvedligeholdelse genopretning
2.500.000
2.500.000
Mindreudgift kloakering Ebeltoft sundhedscenter	-500.000
0
Mørke Områdefornyelse
2.036.160
1.018.080
Bygningsfornyelse
1.000.000
1.000.000
Idrætsanlæg m.v. - pulje
1.600.000
2.000.000
Kunstgræsbane – Ryomgård
1.000.000
0
Kolind+, bibliotek og borgerhus
3.030.000
0
Ny Malt, bibliotek og museum m.v.
6.000.000
16.000.000
Kraftværket.com - merudgift udover beløbet som er deponeret
200.000
0
I alt fratrukket indtægter

79.265.462

152.901.989

Væsentlige anlæg de kommende år 2016 - 2019
Plejeboliger: Plejeboliger i Rønde og Kolind udbyg
ges samlet for i alt ca. 150 mio. kr.
Marienhoffskolen: Marienhoffskolen i Ryomgård
renoveres for i alt ca. 22,6 mio. kr., ud af hvilke 2,6
mio. kr. anvendes i samarbejde med idrætsforening
til udvikling af faciliteter til fælles anvendelse.
Dagcentre – ældre: Dagcenterfaciliteterne på
Bakkegården i Ebeltoft og i Ringparken i Ryomgård
renoveres for i alt ca. 4,6 mio. kr.
Dagtilbud – Knebel og Kolind: Der bygges ny dagin
stitution i Knebel for i alt ca. 10 mio. kr. og daginstitutio
nen Romlehøj i Kolind udbygges for i alt ca. 10 mio. kr.
Idrætsanlæg: Der afsættes en idrætspulje på knap 9
mio. kr. de kommende år til kommunal medfinansier
ing af nye idrætsanlæg, herunder nye kunstgræsbaner.

Cykelstier og trafiksikkerhed: Der afsættes over 20
mio. kr. de kommende år til nye cykelstier og trafik
sikkerhed rundt i kommunen.
Energioptimering: Der investeres knap 50 mio. kr. i
energioptimering i de kommende år, herunder opti
mering af kommunale bygninger og vejbelysning.
Letbanen: Der afsættes 10 mio. kr. over de kommen
de år i nye stationsanlæg beliggende i Syddjurs
til Aarhus Letbane. Der arbejdes videre med både
konditionerne for etablering af trinbræt i Thorsager
og etableringen af niveaufri skæring af letbanen på
Løgtenvej ved Hornslet. Letbanen forventes at være i
drift i Syddjurs Kommune i 2017.

