
Velkommen til borgermøde 
om Budget 2023
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Program
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17.00 – 17.30 Velkomst ved Borgmester Michael Stegger Jensen og 
præsentation af budgetoplæg ved kommunaldirektør Rasmus Møller

17.30 – 18.00 Gå i dialog med medlemmerne af de politiske udvalg 
– du vælger selv hvilket udvalg

18.00 – 18.30 Gå i dialog med medlemmerne af de politiske udvalg 
– du vælger selv hvilket udvalg

18.30 – 19.15 Aftensmad og netværk

19.15 – 20.00 Åben debat, input fra dialogen ved de politiske stande, ordet er frit

20.00 – 20.25 Ordførerrunde v. partigruppernes ordførere

20.25 – 20.30 Afrunding ved Borgmester Michael Stegger Jensen



Stande i store sal – to runder á 30 min. 
Der er seks politiske udvalg med stande:

• Erhvervs- og planudvalget

• Familie-, børne- og læringsudvalget

• Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

• Natur-, teknik- og miljøudvalget

• Social- og beskæftigelsesudvalget

• Sundheds- og ældreudvalget
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Kort oplæg om kommunens økonomi
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1.En kommune i vækst

2.Hovedtal i vores økonomi

3.Temaer og udfordringer i årets budget

4.Et budget med begrænset råderum



En kommune i vækst

2019: 43.000 

indbyggere
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2017: 42.000 

indbyggere

2022: tæt på 44.000 

indbyggere



Grundsalg i hele kommunen
2019 2020 2021 2022

Udstykket 43 48 54 58

Solgt 37 grunde
3 storparceller

69 grunde 78 grunde
1 storparcel

22 grunde
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Fortsat udvikling af vores 
lokalområder

Skal ske i dialog med 

lokalområderne og udvikles i 

takt med vores demografi og 

servicetilbud

Eksempel: Hornslet Vest
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Mange nye virksomheder
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Turisme

9



Store anlægsinvesteringer - nedslag
Byens Hus og plejehjem - 2019
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Nord-Syd vejen 2020

Dertil en række store renoveringer – eks. Marienhoffskolen (2019 - 30 mio. kr.)

Bibliotek – Maltfabrikken 2020



• Klimakoordinator
• Fossilfri bilflåde 2026
• Bæredygtige indkøb
• Biodiversitetsprojekter – Vild med vilje og 

Danmarks Vildeste Kommune (400 ha i alt)
• Lavbundsprojekter, f.eks. Bendstrup Enge, 

Termestrup Enge og Karlby Enge
• Vandløbsprojekter, f.eks. Tendrup Bæk, 

Vibækken
• Grenåens opland - klimaforandringer
• Klimarobust kystkultur i Ebeltoft
• Bæredygtig byggeri – Hornslet Skole
• Klimavenlig bygningsrenovering
• Inspirationskonference for byggeriet

Investeringer i grøn omstilling
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Investeringer i velfærd
• Minimumsnormeringer og flere lærere

• Selvstyrende teams i hjemmeplejen

• Indsats for alle unge i uddannelse, erhvervsplaymaker

• Særlig indsats for at mindske skolefravær

• Ungepulje til Demorådet

• Gratis kost på rehabiliteringspladser og akutpladser

• Nyt IT til skole og velfærdsteknologi

• Ekstra midler afsat til balance på social-, handicap- og 

familieområdet

• Ekstra løft til demensindsatsen

• Naturpulje

• Tilgængelighedspulje

• Iværksætterpulje

• Civilsamfundsmedarbejder

• Udvikling af kultursted i Hornslet
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Hovedtallene i oplæg til Budget 2023



Indtægter (3.112 mio. kr.)
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Kommunens indtægter

Skatter Tilskud og udligning Anlægs-indtægter lånoptag



Udgifter (3.112 mio. kr.)
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Kommunens udgifter

Driftsudgiftter Anlæg Afdrag Renter og finansielle poster

138 mio. kr.

2.882 mio. kr.



Udgifter fordelt på områder 
(2.882 mio. kr.)
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Politik og administration

Dagtilbud

skoleområdet

Familieområdet

Sundhedsudgifter 
Ældre og omsorg

Erhverv og plan
Natur, teknik og miljø

Kultur og fritid

Beskæftigelse

Voksne med særlige 
behov



Hovedtemaer for Budget 2023 - 2026

1. Økonomiske rammer
Økonomiaftalen - Serviceloft og anlægsloft

2. Demografisk vækst - drift og anlæg
Ældre, skoler og dagtilbud

3. Behov for reduktioner fra 2024
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Budgetoplæg med begrænset råderum
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Smal økonomiaftale
mellem KL og 
Regeringen 

Demografisk
vækst

Høje afdrag på lån Pres på økonomien 
i 2022

Økonomisk politik i 
Syddjurs Kommune

Særligt udgiftspres
inden for 

social/familie

Høje afdrag på lån



Aftale om kommunernes økonomi for 2023
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• 1,25 mia. kr. ekstra til service (demografi)

• 1,4 mia. kr. mindre til anlæg

• Meget begrænsede lånemuligheder



Service- og anlægsramme
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Mio. kr. KL sigtepunkt Budgetforslag = 
indberettet til KL

Overskridelse ift. 
KL sigtepunkt

Service i alt 2.027 2.047 20

Anlæg i alt 119 138 19



Flere store anlæg på vej

Hornslet Skole – ny udskoling
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Ny daginstitution i Hornslet + øget 

kapacitet i Rønde

55 plejeboliger i Ryomgård + modernisering af plejeboliger på Rosengården i Hornslet

Nord-Syd vejen fortsat (Bypassage Ryomgård) 

Bygningsrenovering, bl.a. Kolind Skole



• Landsbyfornyelse 6 mio. kr. (2023-26)

• Idrætsanlæg 10 mio. kr. (2023-26)

• Kulturelle samlingssteder 
(Blå torv, Hornslet Hallen, Landsbyklynger, 
Kolind Bevægelsespark.....)

• Hovedgaden i Rønde 12,5 mio. kr. (2023-26)
• Nord/Sydvejen 22 mio. kr. (2023-26)
• Bygningsvedligeholdelse mere end 50 mio. kr. 

(2023-26)
• Klimahandlingsplan, bæredygtig mobilitet mv.

Anlæg (uddrag)
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Ændret demografi
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Flere børn og flere ældre
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At fastholde serviceniveauet kræver 
investeringer
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(mio. kr.) 2023 2024 2025 2026

Dagtilbudsområdet 17 26 31 33

Skoleområdet 2 10 18 26

Familieområdet 3 5 7 9

Sundhed og omsorg 8 15 21 29

Voksne med særlige behov 1 2 4 5

I alt vækst 30 59 80 101

Tidligere indarbejdet 22 44 62 62



• Effektiviseringer vedtaget i Budget 
2022 er videreført

• Der udmøntes 9 mio. kr. i 
budgetforslaget

• Der er yderligere 9 mio. kr. som 
udmøntes med Budget 2024

Effektiviseringer
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Analyse i budgetkatalog 
Udvikling i administrative fuldtidsstillinger i 
Syddjurs 2014-2020

To områder har vækstet:
• Beskæftigelse (forslag om 1,5 mio. kr. i 

besparelse)
• Familie (forslag om 0,5 mio. kr. 

i besparelse stigende til 1,5 mio. kr.)
Forslag om yderligere 1 mio. kr. stigende til 3 
mio. kr. fordelt på hele administrationen
Ved fuld effekt fra 2025 og frem: 6 mio. kr.

Forslag til besparelser på administration
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Forslag til ny budgettildelingsmodel, der indeholder:
• Alle aldersgrupper
• Mere differentierede enhedsbeløb, der bygger på budgettet for Sundhed 

og Omsorg i 2022 (serviceindex 103).
• Indregning af sund aldring ud fra forventet middellevetid
• Udgifter til pleje i plejeboliger budgetlægges særskilt

Ny demografimodel for Sundhed og Omsorg
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Sund aldring
Et udtryk for, at det antal år, hvor ældre 
har brug for pleje og hjælp fra 
kommunen, ikke ændrer 
sig, selvom middellevetiden stiger.



Behov for reduktioner fra 2024
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Proces hen mod Budget 2024:
• Proces opstartes via fagudvalg 

ultimo 2022. 
• Tid til gennemarbejdede forslag.
• Forslag på 30 mio. kr. fordelt på 

alle udvalg.
• Med henblik på, at 20 mio. kr. 

realiseres i Budget 2024.



Udvidelsesblokke – ej finansieret
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fx
• Taskforce for erhverv

• Ny ejendomsstrategi

• Digitaliseringspulje

• Investeringer i kultur og fritid, fx 
Maltfabrikken, Glasmuseet, 
idrætsforeninger



Reklameblok
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• Ny visions- og 
udviklingsstrategi

• Frisættelse 

• Nye politikker 

• Ny kommuneplan 



o 25. august Budgetkatalog præsenteres for Byrådet
o 26. august Budgetkataloget præsenteres internt og offentliggøres
o 1. september Borgermøde 
o 8. - 9. sep. Byrådets budgetseminar
o 14. september Dialogmøde – Økonomiudvalg og Hovedudvalg
o 14. sep.- 3. okt. Budgetforhandlinger
o 21. september 1. behandling
o 12. oktober 2. behandling

Budgetprocessen



Budgetmateriale er offentligt 
tilgængeligt på 
www.syddjurs.dk/budget2023

Høringssvar afgives via webformular 
på hjemmesiden.

Der kan afgives høringssvar helt frem 
til den endelige vedtagelse den 12. 
oktober 2022.

Budgetmaterialet og høringssvar
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http://www.syddjurs.dk/budget2022


Program
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17.00 – 17.30 Velkomst ved borgmester Michael Stegger Jensen og præsentation af 
budgetoplæg ved kommunaldirektør Rasmus Møller

17.30 – 18.00 Gå i dialog med medlemmerne af de politiske udvalg – du vælger selv 
hvilket udvalg

18.00 – 18.30 Gå i dialog med medlemmerne af de politiske udvalg – du vælger selv 
hvilket udvalg

18.30 – 19.15 Aftensmad og netværk

19.15 – 20.00 Åben debat, input fra dialogen ved de politiske stande, ordet er frit

20.00 – 20.25 Ordførerrunde ved partiernes ordførere

20.25 – 20.30 Afrunding ved borgmester Michael Stegger Jensen
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