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Oversigt over udvidelsesblokke: 
 

Ud-
valg 

Blok 
Nr. 

  Korrektion, hele 1.000 kr. 2022 2023 2024 2025 

ØK     Udvidelsesblokke ØK:         

ØK 10-U-1 Udvidelse Grundsalgskoordinator 0 0 0 0 

ØK 10-U-2 Udvidelse Borgerforslag 250 150 150 150 

ØK 10-U-3 Udvidelse Borgerrådgiver i tre år 0 0 0 0 

ØK     Udvidelsesblokke i alt ØK          

FI     Udvidelsesblokke FI:         

FI 11-U-1 Udvidelse Skoleområdet: IT-strategi i folkeskolerne 1.800 1.800 1.800 1.800 

FI 11-U-2 Udvidelse Skoleområdet: Imødegåelse af skolefravær 2.500 2.500 2.500 2.500 

FI     Udvidelsesblokke i alt FI         

SÆ     Udvidelsesblokke SÆ:         

SÆ 12-U-1 Udvidelse Fjernelse af egenbetaling for kost ved ophold 
på en kommunal midlertidig døgnplads 

900 900 900 900 

SÆ 12-U-2 Udvidelse 
Voksne med særlige behov: Udvidelse af kvali-
tetsstandard §107/§108 fra 3 dages betalt ferie 
til 7 dage 

1.192 1.192 1.192 1.192 

SÆ     Udvidelsesblokke i alt SÆ         

NTM     Udvidelsesblokke NTM:         

NTM 14-U-1 Udvidelse Tidsforskudt indfasning af rationaler ved sam-
ling af ejendomsservice 

3.000 2.000 1.000 0 

NTM     Udvidelsesblokke i alt NTM          

PUK     Udvidelsesblokke PUK:         

PUK 15-U-1 Udvidelse Styrkelse og synliggørelse af kulturarrangemen-
ter gennem udvidelse af kulturpuljen  1.000 1.000 1.000 1.000 

PUK 15-U-2 Udvidelse 
Driftsbevilling til Knudepunktet i henhold til 
Syddjursmodellen 0 398 398 398 

PUK 15-U-3 Udvidelse Driftsbevilling til Knudepunktet 0 285 285 285 

PUK 15-U-4 Udvidelse Driftsbevilling til udvidelse af Midtdjurs Hallen 147 147 147 147 

PUK 15-U-5 Udvidelse Driftsmidler til petanquebaner 100 100 100 100 

PUK 15-U-6 Udvidelse 
Pulje til etablering og vedligeholdelse af ikke-
kommunale legepladser 

350 350 350 350 

PUK 15-U-7 Udvidelse 
Den Åbne skole - Foreningsplaymaker til støtte 
af samarbejdet mellem idrætsforeninger og 
skole 

325 325 325 325 

PUK     Udvidelsesblokke i alt PUK          

EB     Udvidelsesblokke EB:         

EB 16-U-1 Udvidelse Levende handelsbyer i Syddjurs 600 600 0 0 

EB     Udvidelsesblokke i alt EB          

      Udvidelsesblokke i alt - drift 12.164 11.747 10.147 9.147 

 
 
 
 
 
 
 
  



Budget 2022 Udvidelsesblokke 26. august 2021 

- 3 - 

 

Økonomiudvalget 
 

Løbenummer 10-U-1 Udvalg: Økonomiudvalget 

Forslag 10-U-1: Grundsalgskoordinator 

Ændring (1.000 kr.) 
- foran mindreudgifter 

2022 2023 2024 2025 

0 0 0 0 

Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger) 

Ændring (- ved reduktion) 1 1 1 1 

     

Baggrund     

Bevilling 010-15 Administrativ organisation og erhverv (10.645)  

Basisbudget 
(1.000 kr.) 

2020 (21-PL) 2022 2023 2024 2025 

275.964 273.985 272.263 272.120 272.120 

     

 
Den nyligt gennemførte analyse vedrørende tiltrækning af private virksomheder til Syddjurs peger på, at 
Syddjurs Kommune mangler en fast, central kontaktperson, som kan påtage sig opgaven med at følge potenti-
elle købere af erhvervsgrunde i kommunen hele vejen gennem hele købsprocessen. Generelt kan private virk-
somheder nogle gange opleve, at kommunernes service og sagsbehandling er adskilt og opdelt mellem de for-
skellige afdelinger i den kommunale administration. Den faste kontaktperson skal derfor sikre, at der bliver taget 
udgangspunkt i den interesserede virksomheds specifikke behov, og at alle informationer og svar bliver samlet, 
formidlet og koordineret på tværs af kommunen. 
 
En fast ”salgskoordinator” skal således sikre, at virksomhederne altid ved, hvor de skal henvende sig, og at de 
bliver mødt med et højt serviceniveau og føler sig velkomne. Samtidig kan en personlig kontakt være med til at 
skabe en mere tæt og tillidsfuld relation mellem virksomheden og kommunen, hvilket også kan være en ud-
slagsgivende lokaliseringsfaktor. 
 
Grundsalgskoordinatoren skal have ansvaret for det udadvendte, opsøgende og servicerende arbejde omkring 
afsætning af erhvervsjord i Syddjurs Kommune. Ansvaret for den tekniske og juridiske del omkring grundsalg 
forbliver i afdelingen for Teknik og Miljø, og det er ligeledes grundsalgskoordinatorens opgave at formidle dialo-
gen mellem potentielle købere og de relevante medarbejdere i Teknik og Miljø. 
 
Det foreslås, at der i 2022 samt overslagsårene afsættes en udvidelsesblok på 600.000 kr. til etablering af en 
grundsalgskoordinatorfunktion. 
 
Det forudsættes, at grundsalgskoordinatoren finansieres af grundsalgsindtægter under anlæg. Såfremt forslaget 
gennemføres er det under en forudsætning om at indtægterne vil stige tilsvarende, således at de forudsatte an-
lægsindtægter brutto hæves med 0,6 mio. kr. Til orientering er der i forvejen forudsat afledt løn svarende til 1,6 
mio. kr. indenfor nettoindtægten for grundsalg, som altså hæves til 2,2 mio. kr.   
 
 
 

Løbenummer 10-U-2 Udvalg: Økonomiudvalget 

Forslag 10-U-2: Borgerforslag 

Ændring (1.000 kr.) 
- foran mindreudgifter 

2022 2023 2024 2025 

250 150 150 150 

Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger) 

Ændring (- ved reduktion) 0 0 0 0 

     

Baggrund     

Bevilling 010-15 Administrativ organisation og erhverv (10.645)  

Basisbudget 
(1.000 kr.) 

2020 (21-PL) 2022 2023 2024 2025 

275.964 273.985 272.263 272.120 272.120 

     

 
Folketinget vedtog den 19. december 2017 forslag til lov om etablering af en ordning for borgerforslag med hen-
blik på behandling i Folketinget.  
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I løbet af de seneste år er borgerdrevne forslag også blevet indført i en række af landets kommuner som for-
søgsordninger. 
 
Byrådet behandlede på mødet den 28. april 2021 forslag fra Michael Mikkelsen (Løsgænger), Socialdemokra-
tiet, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Alternativet og Enhedslisten om indførel-
sen af borgerdrevne forslag til Byrådet, med henblik på at øge mulighederne for borgerne til at fremsætte for-
slag til Byrådet og herved engagere sig i den politiske proces. 
 
Byrådet besluttede i den forbindelse at lade Administrationen fremsende en sag indeholdende forslag til en bru-
gervenlig måde for oprettelse og underskrift af borgerforslag, som tilsvarende skal angive et overslag over udgif-
ter for ordningen.  
 
Byrådet har den 25. august 2021 behandlet Administrationens oplæg til en 2 årig forsøgsperiode. 
 
Administrationen vurderer, at etablering af en løsning med NemID det første år beløber sig til 250.000 kr. Belø-
bet dækker over konceptudvikling, design, teknisk udvikling, implementering, markedsføring og administration af 
løsningen, herunder de indkomne forslag. Budgettet afsættes til indkøb af den tekniske løsning. Der skal i for-
bindelse med implementering og drift anvendes personale ressourcer svarende til 0,25 administrativ stilling, 
som findes ved intern omprioritering. Det efterfølgende år vurderes de årlige omkostninger til at være 150.000 
kr. vedrørende teknisk drift og fortsat justering samt markedsføring og administration af indkomne forslag.  
 
 

Løbenummer 10-U-3 Udvalg: Økonomiudvalget 

Forslag 10-U-3: Borgerrådgiver i tre år 

Ændring (1.000 kr.) 
- foran mindreudgifter 

2022 2023 2024 2025 

0 0 0 0 

Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger) 

Ændring (- ved reduktion) 0 0 0 0 

     

Baggrund     

Bevilling 010-15 Administrativ organisation og erhverv (10.645)  

Basisbudget 
(1.000 kr.) 

2021 (21-PL) 2022 2023 2024 2025 

275.964 273.985 272.263 272.120 272.120 

 
Byrådet besluttede den 23. juni 2021 at der fremsendes en ansøgning til Pulje til borgerrådgivning vedrørende 
ansættelse af en borgerrådgiver i Syddjurs Kommune.  
 
Der er ansøgt om en fuld dækning af omkostningerne ved en ansættelse frem til og med 2024. Der er ansøgt 
om i alt 2.357.000 kr. i årene 2022 til og med 2024. Det fordeler sig med årige omkostninger (løn og øvrige om-
kostninger) på 764.000 kr. og startomkostninger i 2022 på 65.000 kr.  
 
Administrationen forventer at modtage svar på ansøgningen ultimo september 2021.  
 
Byrådet besluttede ligeledes den 23. juni 2021, at hvis ansøgningen ikke imødekommes eller alene delvist imø-
dekommes oversendes forslaget med etablering af en borgerrådgiverfunktion til budgetforhandlingerne for Bud-
get 2022-2025. 
 

Udvalget for familie og institutioner 
 

Løbenummer 11-U-1 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner 

Forslag 11-U-1: Skoleområdet: IT-strategi i folkeskolerne 

Ændring (1.000 kr.) 
- foran mindreudgifter 

2022 2023 2024 2025 

1.800 1.800 1.800 1.800 

Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger) 

Ændring (- ved reduktion) 0 0 0 0 

     

Baggrund     

Bevilling 011-15 Skoleområdet (11.322) 

Basisbudget 
(1.000 kr.) 

2021 (21-PL) 2022 2023 2024 2025 

396.364 397.830 396.708 395.484 395.484 

Folkeskolerne 237.217 237.217 237.217 237.217 
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Investeringer på baggrund af ”IT-strategi for folkeskoler i Syddjurs Kommune” og erfaringer fra Covid-
19-nedlukning. 
 
I Syddjurs Kommune er der gode erfaringer med og kompetencer i digital undervisning og digitale læringsfor-
mer, hvilket blandt andet fremgår af rapporten ”Evaluering af 1:1 politikken på det it-pædagogiske område i 
Syddjurs Kommune” af Marianne Georgsens, 2019. Dette er yderligere underbygget under nedlukning under 
COVID-19. Der kan blive behov for lokale nedlukninger fremadrettet. Der er samtidig behov for, at elever og læ-
rer yderligere udvikler deres digitale kompetencer for at modsvare kraverne til tidssvarende IT-kompetencer i 
dag og fremadrettet, så aktualiserer det, at mulighederne for digital understøttet undervisning altid bør være til 
stede i et velfungerende set-up. 
 
Der er i de senere år blevet gennemført evaluering af den tidligere it-strategi, som bekræfter, at personlige læ-
rings-devices, lærere med opdaterede pædagogiske it-kompetencer og det rette software vil bidrage til at ska-
be det læringsrum, som en folkeskole i 2021 fordrer.  
 
Analysearbejdet, evalueringen samt dialoger om indsatser på IT-området i Børn og Læring har derfor medført, 
at IT-strategien for skoler i Syddjurs Kommune er blevet revideret, sådan at den tager højde for ovenstående. 
Den nye IT-strategi blev godkendt af FI den 18. maj 2021. Det betyder, at der i strategien indgår, at personlige 
lærings-devices og kompetenceudvikling af lærerkræfterne er vigtige for at opretholde et højt lærings-niveau 
hos eleverne og tilsvarende højt kompetenceniveau hos lærerne i en fremtidssikret model. 
 
Børn og Læring tager derfor afsæt i de gode erfaringer samt forventninger om fremtidige krav på digitale kom-
petencer i ønsket om at investere i, at alle folkeskoler til enhver tid kan gennemføre undervisningen i høj kvalitet 
i en fremtidssikret model, hvor digitalt understøttede læreprocesser er en naturlig del af dagligdagen, sådan at 
der ikke er begrænsninger på læring uanset om børnene er i skolen eller derhjemme. Skolen kan således blive 
mere matrikeluafhængig. 
 
Fra skoleåret 2020/2021 er der indlagt reduktioner i folkeskolerne på IT-området.  Det betyder, at der fremadret-
tet ikke er afsat økonomi til, at alle elever har deres egne lærings-devices. Konkret betyder en fuld udmøntning 
af den politiske beslutning, at der fremadrettet ikke vil være økonomi til en personlige devices til eleverne fra 0.-
5. klasse. Med udvidelsesblokken på 1,8 mio. kr. anbefales en tilbagerulning af den tidligere politiske beslutning. 
 
Der er indgået databehandleraftaler med de leverandører, som håndterer personoplysninger. 
 
 
 

Løbenummer 11-U-2 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner 

Forslag 11-U-2: Skoleområdet: Imødegåelse af skolefravær 

Ændring (1.000 kr.) 
- foran mindreudgifter 

2022 2023 2024 2025 

2.500 2.500 2.500 2.500 

Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger) 

Ændring (- ved reduktion) 4 4 4 4 

     

Baggrund     

Bevilling 011-15 Skoleområdet (11.322) 

Basisbudget 
(1.000 kr.) 

2021 (21-PL) 2022 2023 2024 2025 

396.364 397.830 396.708 395.484 395.484 

PPR 12.143 12.143 12.143 12.143 

 
Sammen om at skabe skolenærvær - forebyggelse og nedbringelse af skolefravær 
 
I november 2019 blev der i samarbejde mellem Børn og Læring og Social og Familie etableret en styregruppe, 
fordi der blev konstateret et stigende skolefravær i Syddjurs Kommune. Denne tendens er ikke isoleret for 
Syddjurs Kommune, men ses i hele landet. Skolefravær defineres om en elevs fravær uden lovlig årsag (syg-
dom eller aftalt fravær). Skolefravær er den tydeligste indikator for mistrivsel hos eleven. Skolefravær kan, som 
kan have mange årsager og være et miks af forskellige problemstillinger.  
 
Det bekymrende fravær påvirker naturligvis det enkelte barn og barnets familie i forhold til både læring, trivsel 
og sundhed, men også på sigt muligheden for at gennemføre en uddannelse og komme i arbejde. Det påvirker 
også forældrenes tilknytning til arbejdsmarkedet og familiens trivsel generelt. Det er således en problematik, der 
griber om sig i flere kommunens forvaltningsområder og kræver en helhedsorienteret indsats. 
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En arbejdsgruppe har set fraværsstatistikkerne mere grundigt efter i sømmene og har konstateret, at der er tale 
om en voksende udfordring. Arbejdsgruppen foreslår på baggrund af erfaringerne fra satspuljeprojektet ”Frem-
skudt Funktion”, hvor 14 midtjyske kommuner deltog, to indsatser. 
 
De to indsatser skal henholdsvis forebygge, at skolefravær udvikler sig til længerevarende skolefravær og ar-
bejde akut med elever, som allerede har længerevarende skolefravær.  
 
Til både den forebyggende indsats og den akutte indsats ansættes tovholdere, der arbejder koordinerende og 
opfølgende med teams, som sammensættes ud fra de konkrete behov med personale fra Social og Familie, 
Børn og Læring, Beskæftigelse og Sundhed og omsorg. Det kan være medarbejder fra PPR (Pædagogisk Psy-
kologisk Rådgivning), FRC (Forebyggelse- og RådgivningsCenter), UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning), 
CUUJ (Center for Unge, Uddannelse og Job), CBUF (Center for Børn, Unge og Familier), SSP (samarbejde 
mellem Socialforvaltning, Skole og Politi) og sundhed. Arbejdsmetoden er afprøvet i satspuljeprojektet og har 
vist gode resultater.   
 
Begge indsatser inddrager faglige kompetencer på tværs af organisationen, men forankres i henholdsvis Børn 
og Læring for så vidt angår en forebyggende indsats og i PPR i forhold til akutfunktion i forhold til langvarigt sko-
lefravær.  
 

1. Den forebyggende indsats 
Der ansættes to medarbejdere (psykolog eller specialuddannet lærer), som tildeles rollerne som tovholdere for 
tværgående indsatser.  Det bliver tovholdernes opgave at identificere fraværs-mønstre og holde fast i hyppig og 
vedholdende opfølgning i forhold til eleverne, så fravær ikke udvikles til langvarigt bekymrende fravær. Denne 
tovholdefunktion kan bidrage til specialviden og erfaring i håndtering af forebyggende indsatser lokalt på di-
striktsskolerne. 
 
Skolernes opgave bliver dermed at afsætte ressourcer til at gribe opgaven med at deltage i opfølgning og følge 
den systematiske arbejdsgang. Det kan være i form af en fast lokal tovholder på skolen. 
 
Med etablering af en sådan model kan indsatsen spredes ud i kommunens skoler med henblik på, at alle skoler 
deltager i og medvirker til implementering af den systematiske og opfølgende metode, som er udviklet i projek-
tet. 
 

2. Akut-indsats ved langvarigt skolefravær 
En række elever har et længerevarende bekymrende fravær, som strækker sig fra måneder til en årrække. Ele-
vens fravær påvirker hele den familiemæssige situation, og dermed bliver problemstillingerne sværere og mere 
komplekse. Disse har ikke kunnet løses gennem de eksisterende tilbud, selv om det har været prøvet.  
 
Arbejdsgruppen foreslår, at der etableres en særlig indsats, hvor der investeres i to specialuddannede lærere, 
som står for individuelle indsatser tilrettelagt efter den enkelte elevs behov og situation. Det er målet at reducere 
belastningen på familien og i videst mulige omfang at få den unge ind i en positiv udvikling. Hvis den unge fun-
gerer, breder det sig til hele familiens situation for eksempel med udsigt til at kunne klare en jobsituation og 
opnå økonomisk uafhængighed.  
 
Indsatsen sker tæt på barnet/den unge og familie. En medarbejder kan derfor kun have et begrænset antal sa-
ger ad gangen af hensyn til det fokus, der skal rettes mod opgaven med at få skabt en relation til den unge og få 
vedkommende til at blive en del af et fællesskab igen.  
 
Børnene Først  
Regeringen, Enhedslisten, Radikale Venstre, SF, Alternativet, Venstre, Konservative, Liberal Alliance, Dansk 
Folkeparti og Kristendemokraterne indgik den 11. maj 2021 en aftaletekst i forhold til reformen  
Børnene Først. Reformen skal hjælpe udsatte børn og familier tidligere og bedre end i dag. 

Indsatserne for forebyggelse af skolefravær og akut hjælp i sager, hvor elever har langvarigt skolefravær er ét af 
Syddjurs Kommunes initiativer til at sikre bedre indsatser for udsatte børn og familier, fordi skolefravær er symp-
tom på mistrivsel hos barnet eller den unge. Derfor skal de foreslåede indsatser, som griber udfordringerne med 
skolefravær tværorganisatorisk an, både være med til at identificere og afhjælpe problemstillinger, før de udvik-
ler sig og vil være en ny indsats, i sager, hvor det ikke har været muligt at imødegå langvarigt fravær med de 
nuværende indsatser. 
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Udvalget for sundhed, ældre og social 
 

Løbenummer 12-U-1 Udvalg: Udvalget for sundhed, ældre og social 

Forslag 12-U-1: Fjernelse af egenbetaling for kost ved ophold på en kommunal midlertidig døgn-
plads 

Ændring (1.000 kr.) 
- foran mindreudgifter 

2022 2023 2024 2025 

900 900 900 900 

Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger) 

Ændring (- ved reduktion) 0 0 0 0 

     

Baggrund     

Bevilling 012-15-10 Sundhed og omsorg 

Basisbudget 
(1.000 kr.) 

2021 (21-PL) 2022 2023 2024 2025 

421.455 426.999 429.988 437.000 437.000 

Rehabiliteringsafdelingen 26.472 26.549 26.549 26.549 

 
Byrådet besluttede i forbindelse med godkendelse af strategien for det nære sundhedsvæsen i Syddjurs Kom-
mune 2021 – 2025 den 24. marts 2021, at muligheden for at fjerne egenbetaling ved brug af kommunens mid-
lertidige døgnpladser skal drøftes i forbindelse med Budget 2022. 
 
I Syddjurs Kommune rådes over 24 midlertidige døgnpladser. Kommunen kan på disse døgnpladser opkræve 
egenbetaling for kost, hvilket er gældende praksis i Syddjurs Kommune. 
 
Udover de 24 midlertidige døgnpladser råder Syddjurs Kommune over fire akutpladser. Alle kommuner skal 
have en akutfunktion. I Syddjurs Kommune er den kommunale akutfunktion organiseret som både et akutteam, 
som arbejder i borgernes eget hjem og som akutpladser på Rehabiliteringsafdelingen i Tirstrup. En akutplads er 
et kommunalt tilbud til borgere i Syddjurs Kommune med behov for høj sygeplejefaglig indsats i forbindelse med 
akut opstået sygdom. Det kan for eksempel være efter en indlæggelse på hospitalet og inden borgeren skal til-
bage i eget hjem eller i situationer, hvor man forsøger at forebygge en indlæggelse på hospitalet. 
 
Syddjurs Kommune ophørte med at opkræve egenbetaling på akutpladserne fra 1. januar 2019. 
 
Hvis egenbetalingen på de midlertidige døgnpladser skal ophøre, vil der være en indtægtsnedgang på årligt 0,9 
mio. kr. 
 
 
 

Løbenummer 12-U-2 Udvalg: Udvalget for sundhed, ældre og social 

Forslag 12-U-2: Voksne med særlige behov: Udvidelse af kvalitetsstandard §107/§108 – fra 3 da-
ges betalt ferie til 7 dage 

Ændring (1.000 kr.) 
- foran mindreudgifter 

2022 2023 2024 2025 

1.192 1.192 1.192 1.192 

Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger) 

Ændring (- ved reduktion) 2,5 2,5 2,5 2,5 

     

Baggrund     

Bevilling 012-20 Tilbud til voksne med særlige behov 

Basisbudget 
(1.000 kr.) 

2021 (21-PL) 2022 2023 2024 2025 

179.578 176.545 176.529 176.507 176.507 

 0 0 0 0 

 
Forslaget omhandler udvidelse af antallet af feriedage med ledsagelse, som er indeholdt i ”Kvalitetsstandard for 
længerevarende botilbud godkendt af Socialtilsynet”, der blev behandlet af Udvalget sundhed, ældre og social 
den 3. februar 2021. Denne kvalitetsstandard fastsætter: 
 
”At et længerevarende botilbud i Syddjurs Kommune omfatter tre betalte feriedage. Det præciseres, at ferien 
afholdes i Danmark, og at botilbuddets ledelse kan beslutte, at ferien helt eller delvist skal afholdes som dags-
ture under hensyntagen til, hvordan behovene hos det konkrete tilbuds beboere bedst tilgodeses”. 
 
Der er tale om en udvidelse af antallet af betalte feriedage fra 3 dage til enten 5 eller 7 dage. I og med, at udgif-
ten til beboernes 3 dages ferie for nuværende indgår i driftsbudgettet uden nogen særskilt opgørelse, foretages 
beregningen af merudgiften til henholdsvis 5 og 7 dages ferie med udgangspunkt i en tidligere beregnet udgift 
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på baggrund af borgernes egne tilkøb – 600.000 kr. i 2013-prisniveau, hvilket var udgiften for i alt 108 beboere i 
tilbuddet. 
 
Nedenstående beregning omfatter i alt 108 borgere på Syddjurs Bo og Aktivitetscenter samt 29 borgere på Cen-
ter for Social Rehabilitering. I alt 137 borgere. 
 
Ved ovenstående forudsætninger, kan der beregnes følgende merudgifter for Syddjurs Kommune ved en udvi-
delse til henholdsvis 5 og 7 dages betalte feriedage: 
 

  3 feriedage, kr. 5 feriedage, kr. 7 feriedage, kr. 

137 borgere 893.900 1.489.700 2.085.600 

Merudgift, kr.   595.900 1.191.800 

 
Tilbuddene ved Syddjurs Bo og Aktivitetstilbud og Center for Social rehabilitering er underlagt rammeaftalen, 
som er en politisk aftale indgået af regionens 19 kommuner og Region Midtjylland om udvikling, koordinering og 
styring på det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland, herunder en aftale for udar-
bejdelse af takster, som foreskriver, at taksterne ikke kan stige indenfor perioden for rammeaftalen og, at tak-
sterne skal reduceres med minimum 2 pct. i hele perioden. 
 
Det vil derfor ikke være muligt at tilføre ekstra midler og indregne merudgiften til henholdsvis 5 og 7 feriedage i 
tilbuddenes beregnede takster på grund af kravet om en 2 pct. reduktion i taksterne i Rammeaftalen for perio-
den 2019-2022, som forventes videreført til efterfølgende rammeaftaler. 
 
En udvidelse til henholdsvis 5 og 7 dages ferie kan således opfattes som en stigning i serviceniveauet, i det ud-
videlsen skal finansieres ved en udvidelse af tilbuddenes budgetrammer. Imidlertid må kommunen ikke forskels-
behandle borgere i tilbuddet, hvorfor serviceudvidelsen skal omfatte alle borgere i tilbuddet, også borgere fra 
andre kommuner. Derfor skal Syddjurs Kommune finansiere serviceudvidelsen for alle borgere, også borgere 
fra andre kommuner. 
 

Udvalget for natur, teknik og miljø 
 

Løbenummer 14-U-1 Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø 

Forslag 14-U-1: Tidsforskudt indfasning af rationaler ved samling af ejendomsservice  
Ændring (1.000 kr.) 
- foran mindreudgifter 

2022 2023 2024 2025 

3.000 2.000 1.000 0 

Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger) 

Ændring (- ved reduktion) 0 0 0 0 

     

Baggrund     

Bevilling 014-30 Ejendomme 

Basisbudget 
(1.000 kr.) 

2021 (21-PL) 2022 2023 2024 2025 

70.354 71.290 71.141 71.141 71.141 

Ejendomme 71.290 71.141 71.141 71.141 

 
Den fælles Ejendomsfunktion blev etableret med virkning fra 1. januar 2019. Som en del af implementeringspla-
nen skulle der fortages en evaluering af området i 2021. Evalueringen er gennemført af konsulentfirmaet Refle-
xio, der også bistod i forbindelse med forberedelsen og igangsættelsen af den fælles ejendomsfunktion. 
 
Evalueringen - som har været forelagt Økonomiudvalget den 16. juni 2021 – viser bl.a. følgende:  
 

• at den nye organisation på ejendomsområdet på en række områder stadig kun er i sin indledende fase i 
sin organisatoriske forankring,   

• Etableringen af Ejendomscentret har som ventet vist sig at være en omfattende organisatorisk opgave 
at gennemføre. Ejendomscentret har siden opstarten haft fokus på ”sikker drift”, hvilket synes at være 
lykkes – på trods af den relative store omvæltning, som etablering af ejendomsfunktionen har været 
bredt i organisationen. Samtidig er det også klart, at der endnu mangler at blive implementeret et til-
strækkeligt aftale- og prioriteringsgrundlag – og en opgavemæssig forventningsafstemning – mellem 
Ejendomscentret og en overvejende del af kommunens ejendomme. 

• Set i et koncern-/styringsperspektiv for Syddjurs Kommune kan bemærkes, at det fælles ejendomscen-
ter har været særdeles effektivt til at foretage den krævede økonomiske opbremsning i 2020, hvilket 
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tydeligt kan ses i forbrugsudviklingen for evalueringsperioden. I et styringsperspektiv må dette ses som 
en styrke ved den nye organisering af ejendomsområdet. 

• Den nye model for opgaveløsningen fungerer endnu ikke på alle områder som oprindeligt tiltænkt. Der 
har været tale om en vanskelig opstart, og en række af organisationsmodellens grundpiller (fx den stra-
tegiske effektivisering af ejendomsporteføljen og den faste dialog med bygningsbrugerne om vedlige-
holdelsesplaner og samarbejdsaftaler) er endnu ikke systematisk etableret.  

 
På den baggrund konkluderer evalueringen, at de tiltænkte intentioner og ambitioner i modellen fortsat vil kunne 
indfries, hvis der sker en hurtig og tydelig prioritering og opmærksomhed om en række anbefalede indsatsområ-
der, som bl.a. styrket fokus på arealoptimering og kapacitetsudnyttelsen, styrket fokus på udarbejdelse, imple-
mentering og formidling af vedligeholdsplaner og samarbejdsaftaler, styrket fokus på de økonomiske rammevil-
kår for ejendomscentret, herunder evt. en revurdering af den hastighed, hvormed de forudsatte effektiviseringer 
reelt kan – og har kunnet – indhøstes samt styrket fokus på samarbejde, ressourcer og kompetenceanvendelse 
blandt det tekniske servicepersonale i distrikterne - og i forhold til øvrige kolleger i Vej- og Ejendomsservice.  
 
Indsatserne vil blive adresseret i den Ejendomsstrategiske Handleplan 2022 for den fælles ejendomsfunktion, 
der forventes fremlagt i efteråret 2021 sammen med en revidering af den fælles Ejendomsstrategi for Syddjurs 
kommune 2019-2022.  
 
Det foreslås derfor, at hastigheden i forventningerne til indhentningen af de økonomiske rationaler ændres såle-
des, at det fulde rationale opnås i 2025. Det kan ske ved ændring i reduktionerne med 3 mio. kr. i 2022, 2 mio. 
kr. i 2023 og 1 mio. kr. i 2024 og fra 2025 og frem er det fulde rationale indfriet, som der fremgår af nedenstå-
ende tabel. 
 

Tekst (1.000 kr.) 2022 2023 2024 2025 

Rammereduktion  -6.700 -6.700 -6.700 -6.700 

Skøn vedr. opnået rationale og til-
bageholdenhed vedr. vedligehold 

-3.700 -4.700 -5.700 -6.700 

Manglende udmøntning - rationale -3.000 -2.000 -1.000 0 

 
Der blev i den nye samlede budgetramme for ejendomsområdet - indarbejdet en rammereduktion på 1,8 mio. 
kr. i 2018, 4,8 mio. kr. i 2019, og 6,7 mio. kr. i 2020. Da ejendomscentret først blev etableret fra 1. januar 2019, 
blev rammereduktionen fra 2018 overført til 2019, hvorfor den samlede rammereduktion i 2019 blev 6,6 mio. kr. 
Rammereduktionen havde afsæt i det forventede effektiviseringspotentiale, der var knyttet til den ændrede op-
gave- og ansvarsfordeling på ejendomsområdet, herunder ikke mindst forventningerne knyttet til at kunne redu-
cere antallet af bygninger og kvadratmeter i kommunen, men også at der i de første års drift er brugt mange 
kræfter på opbygning og tilpasning af den nye organisering imens der samtidigt har været fokuseret meget på 
sikker drift og lidt mindre på implementering af nye strategier med forventede rationaler til følge. 

 
Organisationen er, trods flere forhindringer ved at være tilpasset og have en form der gør, at det er muligt at få 
iværksat nye tiltag og se virkningen af allerede igangsatte tiltag på alle områder fra rengøring til ejendomsser-
vice og planlagt vedligeholdelse de kommende år. 
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Udvalget for plan, udvikling og kultur 
 

Løbenummer 15-U-1 Udvalg: Udvalget for plan, udvikling og kultur 

Forslag 15-U-1: Styrkelse og synliggørelse af kulturarrangementer gennem udvidelse af kultur-
puljen  

Ændring (1.000 kr.) 
- foran mindreudgifter 

2022 2023 2024 2025 

1.000 1.000 1.000 1.000 

Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger) 

Ændring (- ved reduktion) 0 0 0 0 

     

Baggrund     

Bevilling 015-25 Kultur 

Basisbudget 
(1.000 kr.) 

2021 (21-PL) 2022 2023 2024 2025 

17.166 17.506 17.507 16.098 16.098 

Kulturpuljen 969 969 969 969 

 
Der er årligt afsat 969.000 kr. i Kulturpuljen. Kulturpuljen kan ansøges af alle borgere, foreninger, organisationer 
og kommunale institutioner. Ifølge retningslinjerne kan puljen søges til nyskabende, inspirerende og kulturelt 
forankrende aktiviteter til fremme, synliggørelse og udvikling af kulturlivet i Syddjurs Kommune.  
 
Der har i de senere år været meget stor søgning til puljen, da Syddjurs oplever en vækst i kulturelle ideer og 
projekter, båret af kunstnere, kreative projektmagere og foreninger. Som konsekvens er uforbrugte midler in-
denfor kulturområdet blevet omplaceret til puljen i det omfang, det har været muligt. Det årlige forbrug har derfor 
de seneste år været i størrelsesordenen 1,4 mio. kr. Efter genåbningen af budgettet 2020 og besparelsesforsla-
gene for 2022 vil et tilsvarende forbrug ikke været muligt i fremtiden. 
 
Samtidig bliver en del af midlerne puljen anvendt til faste ansøgere, der gennemfører de samme aktiviteter år 
efter år. Aktiviteterne har stor betydning for kulturlivet i Syddjurs, men kan ikke siges at leve op til retningslin-
jerne krav om, at aktiviteterne skal være nyskabende. 
 
Dette har konsekvenser for en række større kulturprojekter, der er etableret i de senere år. De har potentialet til 
at brande Syddjurs Kommunes kvaliteter overfor egne borgere, turister og tilflyttere, hvis de får et større årligt 
tilskud. Det kan for eksempel være Ebelfestivalen, Den Grænseløse Festival, Byggefestivalen, Bål-/Vandfestiva-
len, den nye kulturhal i Ebeltoft, Klassiske koncerter i Djurs og Mols og Rosenholmfestivalen. 
 
Det foreslås derfor, at puljen tilføres 1 mio. kr. årligt og samtidig deles i to lige store dele. 
 
Den ene del anvendes til større flerårige projekter, der henvender sig til kommunens egne borgere, turister og 
tilflyttere. Midlerne herfra fordeles hvert fjerde år, som modtagerne kan anvende i et langsigtet udviklingsper-
spektiv. Midlerne skal medføre et markant løft i opfattelsen af Syddjurs som et sted, hvor der sker meget på kul-
turområdet. 
 
Den anden del af midlerne anvendes fortrinsvis til enkeltstående nyskabende kulturaktiviteter og til mindre an-
søgninger, som godt kan være årligt tilbagevendende. 
 
 
 

Løbenummer 15-U-2 Udvalg: Udvalget for plan, udvikling og kultur 

Forslag 15-U-2: Driftsbevilling til Knudepunktet i henhold til Syddjursmodellen 

Ændring (1.000 kr.) 
- foran mindreudgifter 

2022 2023 2024 2025 

0 398 398 398 

Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger) 

Ændring (- ved reduktion) 0 0 0 0 

     

Baggrund     

Bevilling 015-30 Folkeoplysning, fritid og natur 

Basisbudget 
(1.000 kr.) 

2021 (21-PL) 2022 2023 2024 2025 

26.083 26.962 26.707 26.707 26.707 

Driftstilskud/gebyr, selvejende haller 12.385 12.385 12.385 12.385 

Note: Fra 2026 falder bevillingen til 278.000 kr. 
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Knudepunktet er opført af Mols i Udvikling i tæt samarbejde med Syddjurs Kommune. Byggeriet omfatter blandt 
andet fællesarealer, der også skal anvendes af den kommunale børnehave. Molshallen er blevet en del af Knu-
depunktet gennem en fusion. 
 
Ud fra Syddjurs Modellen for tilskud til idrætshaller skal etableringen medføre et yderligere arealtilskud, aktivi-
tetstilskud og tilskud til børnehavens anvendelse af fællesarealerne på 398.000 kr. Fra 2026 modsvares dette af 
en besparelse på 120.000 kr., da et mangeårigt særtilskud til Molshallen i forbindelse med afvikling af et lån op-
hører på det tidspunkt. 
 
 
 

Løbenummer 15-U-3 Udvalg: Udvalget for plan, udvikling og kultur 

Forslag 15-U-3: Driftsbevilling til Knudepunktet 

Ændring (1.000 kr.) 
- foran mindreudgifter 

2022 2023 2024 2025 

0 285 285 285 

Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger) 

Ændring (- ved reduktion) 0 0 0 0 

     

Baggrund     

Bevilling 015-30 Folkeoplysning, fritid og natur 

Basisbudget 
(1.000 kr.) 

2021 (21-PL) 2022 2021 (21-PL) 2022 2021 (21-PL) 

26.083 26.962 26.083 26.962 26.083 

Mols i udvikling - Knudepunktet 255 0 0 0 

 
Knudepunktet skal fremme og understøtte udviklingen på Mols og Helgenæs. Det gør Knudepunktet ved at stille 
rammer til rådighed for udvikling og organisering af samarbejde mellem borgere i alle aldre, institutioner, for-
eninger og det offentlige på Mols og Helgenæs, herunder at understøtte idræt, kultur og sociale aktiviteter. Knu-
depunktet er opført af Mols i Udvikling i tæt samarbejde med Syddjurs Kommune. Byggeriet omfatter blandt an-
det fællesarealer, der også skal anvendes af den kommunale børnehave. Molshallen er blevet en del af Knude-
punktet gennem en fusion. 
 
Det foreslås, at Knudepunktet ud at fungere som en udbygget idrætshal også skal være et særligt ”mødested”. 
For at være et mødested, skal man løfte en række andre opgaver:  
 

• Et mødested spiller en aktive rolle i at understøtte et lokalområde på tværs af flere landsbyer. 

• Mødestedet stiller rammer til rådighed for og bidrager til udvikling og organisering af samarbejde mel-
lem borgere i alle aldre, institutioner, foreninger, erhverv og det offentlige. 

• Mødestedet skal bidrage til at synliggøre og brande fortællingen om sit område, overfor områdets egne 
borgere og for potentielle tilflyttere og turister. 

• Mødestedet skal være et kraftcenter, hvor der er liv spredt ud over døgnet, ugen og året, hvor man har 
lyst til at kigge forbi. 

• Mødestedet er centreret om et fysisk hus, men understøtter også aktiviteter i resten af lokalområdet. 
 
Derfor foreslås afsat yderligere 285.000 kr. til ansættelse af en medarbejder, der varetager en række mangear-
tede opgaver omkring udvikling, ledelse, praktik/drift, salg og sponsorer, økonomi, kommunikation, aktivering af 
frivillige og helt praktiske opgaver. Rollen er forankret i mødestedet, men rækker også ud til det øvrige lokal-
samfund, jf. definitionen af et mødested.  Det er vurderingen, at stillingen kræver tilstedeværelse spredt ud over 
hele døgnet, og at den derfor skal være fuldtids. Den årlige udgift til en sådan stilling vil være i størrelsesorde-
nen 570.000 kr., hvoraf det overlades til Knudepunktet selv at finde halvdelen af finansieringen. 
 
Udvalget for plan, udvikling og kultur fastlægger de nærmere kriterier for varetagelsen af opgaven som møde-
sted i samarbejde med Knudepunktet. 
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Løbenummer 15-U-4 Udvalg: Udvalget for plan, udvikling og kultur 

Forslag 15-U-4: Driftsbevilling til udvidelse af Midtdjurs Hallen 

Ændring (1.000 kr.) 
- foran mindreudgifter 

2022 2023 2024 2025 

147 147 147 147 

Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger) 

Ændring (- ved reduktion) 0 0 0 0 

     

Baggrund     

Bevilling 015-30 Folkeoplysning, fritid og natur 

Basisbudget 
(1.000 kr.) 

2021 (21-PL) 2022 2021 (21-PL) 2022 2021 (21-PL) 

26.083 26.962 26.083 26.962 26.083 

Driftstilskud/gebyr, selvejende haller 12.385 12.385 12.385 12.385 

 
Der er fra kommunens idrætspulje bevilget midler til en udbygning af Midtdjurs Hallen. De øvrige midler har hal-

len rejst ved fundraising og optagelse af lån. 

Syddjurs Kommune anviser i henhold til folkeoplysningsloven lokaler i selvejende idrætshaller. Som konsekvens 

af dette betaler Syddjurs Kommune et tilskud til de selvejende haller. 

Tilskuddet beregnes efter den såkaldte SyddjursModel. Modellen fordeler en samlet pulje til de enkelte haller ud 

fra forskellige parametre, hvor de centrale er:  

• skolernes brug af hallen 

• areal der bruges til aktivitet 

• aktivitetstimer. 

Når der etableres nye lokaler ved en hal, skal der derfor tages stilling til i hvilket omfang Syddjurs Kommune 

skal yde driftstilskud til hallen.  

I det omfang hallen forventes at medføre øget aktivitet i form af flere aktivitetstimer skal der tages stilling til, om 

dette skal udløse tilførsel af ekstra midler til området, eller om det skal finansieres indenfor halområdet ved at 

tilskuddet pr. aktivitetstime nedsættes.  

Det er beregnet, at den nye hal i henhold til Syddjursmodellen vil udløse et arealtilskud på 37.000 kr. 

De nye lokaler vil i henhold til Syddjursmodellen ikke udløse ekstra midler til skolernes brug af hallen. 

Som konsekvens af etableringen af nye faciliteter forventes øget aktivitet i folkeoplysende foreninger i Syddjurs 

Kommune. Der forventes, at det vil medføre 500 nye aktivitetstimer. Da en aktivitetstime i dag udløser et kom-

munalt tilskud på 220 kr. foreslås en bevilling på 110.000 kr. I modsætning til arealtilskuddet tildeles denne be-

villing ikke direkte til Midtdjurs Hallen, men indgår i den samlede pulje til aktiviteter i alle haller, og den endelige 

fordeling sker først, når det konkrete antal aktivitetstimer i hver enkelt hal er opgjort. 

Hvis ibrugtagningen af tilbygningen til Midtdjurs Hallen ikke sker den 1/1 2022 vil tilskuddet skulle reduceres for-

holdsmæssigt frem til ibrugtagningstidspunktet. 

 
 

Løbenummer 15-U-5 Udvalg: Udvalget for plan, udvikling og kultur 

Forslag 15-U-5: Driftsmidler til petanquebaner 

Ændring (1.000 kr.) 
- foran mindreudgifter 

2022 2023 2024 2025 

100 100 100 100 

Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger) 

Ændring (- ved reduktion) 0 0 0 0 

     

Baggrund     

Bevilling 015-30 Folkeoplysning, fritid og natur 

Basisbudget 
(1.000 kr.) 

2021 (21-PL) 2022 2021 (21-PL) 2022 2021 (21-PL) 

26.083 26.962 26.083 26.962 26.083 

Fritidsfaciliteter 2.869 2.869 2.869 2.869 
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Der er etableret petanque-baner syv forskellige steder: 
 

• Ebeltoft (Nørre allé 4) 

• Knebel (Lyngevej 18) 

• Hornslet (Stadionvej 4) 

• Lime (Skovbakkevej 15) 

• Pindstrup (Brunmosevej 3B) 

• Ryomgård (Marienhoffvej 13C) 

• Kolind (Ebdrupvej 1) 
 
Banerne vedligeholdes i dag af foreningerne selv, uden at modtage tilskud. Dette er i modsætning til andre typer 
faciliteter som fodbold og tennis. 
 
Administrationen vurderer, at der årligt vil være udgifter for 100.000 kr. ved driften. Dette vil medføre, at banerne 
klargøres før sæsonstart med blandt andet fjernelse af ukrudt, opfyldning af stenmel, jævning og opmåling af 
banerne og at banerne omkring syv gange per sæson dampes for at holde ukrudt væk. Derudover beskæres 
omkringliggende beplantning efter behov. Administrationen vurderer, at det ikke vil være rentabelt at undlade 
det løbende vedligehold ved kun at få banerne gjort klar ved sæsonopstart.  
 
I forslaget er driftsudgifterne betalt fuldt ud af kommunen, da det vurderer at give den mest optimale samle res-
sourceudnyttelse. Alternativt kan der betales et fast tilskud pr. bane til foreningerne.  
 
 
 

Løbenummer 15-U-6 Udvalg: Udvalget for plan, udvikling og kultur 

Forslag 15-U-6: Pulje til etablering og vedligeholdelse af ikke-kommunale legepladser 

Ændring (1.000 kr.) 
- foran mindreudgifter 

2022 2023 2024 2025 

350 350 350 350 

Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger) 

Ændring (- ved reduktion) 0 0 0 0 

     

Baggrund     

Bevilling 015-30 Folkeoplysning, fritid og natur 

Basisbudget 
(1.000 kr.) 

2021 (21-PL) 2022 2021 (21-PL) 2022 2021 (21-PL) 

26.083 26.962 26.083 26.962 26.083 

Fritidsfaciliteter 2.869 2.869 2.869 2.869 

 
Syddjurs Kommune modtager løbende ansøgninger fra private aktører så som grundejerforeninger til etablering 
af legepladser. I nogle tilfælde tænkes legepladsen placeret på kommunal grund eller grunde, der har stået ube-
byggede i en periode. 
 
Ansøgningerne er typisk begrundede af, at de vil understøtte et lokalt fællesskab f.eks. i landsbyerne, og at de 
vil være tilgængelige for en bredere kreds af borgere end blot beboerne i en grundejerforening. En legeplads 
understøtter også bevægelse. 
 
På nuværende tidspunkt har Syddjurs Kommune kun ikke afsat midler til dette formål, og har derfor kun i meget 
begrænset omfang mulighed for at støtte etablering eller vedligehold. 
 
Det foreslås derfor, at der afsættes 350.000 kr.  
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Løbenummer 15-U-7 Udvalg: Udvalget for plan, udvikling og kultur 

Forslag 15-U-7: Den Åbne skole - Foreningsplaymaker til støtte af samarbejdet mellem idrætsfor-
eninger og skole 

Ændring (1.000 kr.) 
- foran mindreudgifter 

2022 2023 2024 2025 

325 325 325 325 

Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger) 

Ændring (- ved reduktion) 2/5 2/5 2/5 2/5 

     

Baggrund     

Bevilling 015-30 Folkeoplysning, fritid og natur 

Basisbudget 
(1.000 kr.) 

2021 (21-PL) 2022 2021 (21-PL) 2022 2021 (21-PL) 

26.083 26.962 26.083 26.962 26.083 

Folkeoplysning, fritid og natur 26.962 26.083 26.962 26.083 

 
Syddjurs Kommune har et uudnyttet potentiale i forhold til samarbejdet mellem skoler og foreninger, primært 
idrætsforeninger. Et styrket samarbejde vil kunne styrke børn og unges deltagelse i sociale fællesskaber og for-
bedre deres sundhed. Samtidig er der et livslangt udbytte af at blive introduceret til foreningsdanmark, i tråd 
med tankerne om Åben Skole. 
 
Der er imidlertid flere barriere for dette: 

• ansvaret for samarbejde med foreninger i skoledagen ligger ved den enkelte skolelærer 

• der er ikke en model og struktur for samarbejde, som man kan bygge på 

• foreningerne kan ikke skaffe frivillige i dagtimerne 

• skolerne har ikke mulighed for at betale for besøg i foreninger eller hos institutioner (bortset fra at der er 
afsat en central pulje til transport til aktiviteterne). 

 
Det foreslås derfor, at der ansættes en idrætsplaymaker i en 2/5-dels stilling. Playmakeren skal aflaste skoler, 
foreninger og kulturinstitutioner ved at  

• skabe matchmaking af foreningsaktiviteter med den lokale skole 

• understøtte løsninger på tværs af de store lokale forskelle, der er i forhold til idrætsliv og dets nærhed til 
skolen 

• indkøbe af relevant og korrekt ydelse fra foreninger/institutioner baseret på lokale forhold og mulighe-
der. 

 
Udgiften til en playmaker vil være 200.000 kr. årligt og 125.000 kr. til at give foreninger og institutioner den nød-
vendige økonomi til at gennemføre initiativer.  
 
Nærmere handlingsplan for playmakerens arbejde fastlægges af Udvalget for plan, udvikling og kultur. Playma-
kerens arbejde vedrører idrætsforeninger og andre foreninger (så som spejder). Da der er tale om en ny funk-
tion evalueres initiativet foråret 2023 med henblik på eventuel budgetmæssig justering til Budget 2024.  
 
Playmakerstillingen skal indgå i et tæt samspil med playmakerstillingen på skoleområdet om at understøtte Den 
Åbne Skole i et tæt samspil med det omgivende samfund (se blok 11-T-5 i direktionens oplæg). 
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Udvalget for erhverv og beskæftigelse 
 
 

Løbenummer 16-U-1 Udvalg: Udvalget for erhverv og beskæftigelse 

Forslag 16-U-1: Levende handelsbyer i Syddjurs 

Ændring (1.000 kr.) 
- foran mindreudgifter 

2022 2023 2024 2025 

600 600 0 0 

Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger) 

Ændring (- ved reduktion) 0 0 0 0 

     

Baggrund     

Bevilling  Erhverv og arbejdsmarked (16.568) 

Basisbudget 
(1.000 kr.) 

2021 (21-PL) 2022 2023 2024 2025 

0 0 0 0 0 

Xxxxx 0 0 0 0 

 
Syddjurs Kommune har sammen med en række andre kommuner, Erhvervsstyrelsen, KL og en række andre 
interesseorganisationer deltaget i det nationale partnerskab for levende bymidter. Partnerskabet har i maj 2021 
afsluttet den første fase af arbejdet med udgivelsen af en rapport, der indeholder en række anbefalinger rettet 
mod såvel staten og kommunerne som mod forskellige nationale og lokale aktører, herunder erhvervslivet inden 
for byerhverv, som har indflydelse på og interesse i udviklingen af levende bymidter. 
 
En af anbefalingerne til kommunerne er at anlægge en mere helhedsorienteret strategi for levende bymidter 
med henblik på at sikre et langsigtet lokalpolitisk fokus på bymidter. Den helhedsorienterede strategi for bymid-
ter skal styrke dialogen og koordineringen af bymidteindsatsen i kommunen, hvilket kan ske i form af et fælles 
strategisk ophæng for de eksisterende erhvervs- og turismestrategier og planlægningen for detailhandel i form 
af en strategisk udviklingsplan eller gennem en større samtænkning af de eksisterende strategier og planer. I 
den forbindelse er det vigtigt at invitere relevante lokale samarbejdspartnere ind i formuleringen af strategien. 
 
På det lokale niveau påtager Syddjurs Kommune sig den overordnede tovholderfunktion for indsatsen og invite-
rer i den forbindelse relevante lokale samarbejdspartnere, herunder Handel Syddjurs, Business Djursland og 
Visit Aarhus, med ind i det strategiske såvel som det praktiske arbejde med at formulere og udmønte strategien. 
Herudover er det hensigten at indgå i et tværkommunalt projekt med andre kommuner i Region Midtjylland med 
henblik på gensidig erfaringsudveksling og sparring. 
 
Det foreslås, at der afsættes en udvidelsesblok på 0,6 mio. kr. i 2022 og 2023 med henblik på at kunne iværk-
sætte en koordineret og helhedsorienteret indsats for udvikling af levende bymidter i Syddjurs Kommunes han-
delsbyer. 
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