
Budget 2023
Præsentation af administrativt budgetoplæg for byrådet | den 25. august 2022



Dagsorden
1 | Rammer for budget 2023

2 | Driftsvirksomheden - Udvalgsvist 

3 | Anlægsvirksomheden

4 | Opsamling og videre proces



Hovedtemaer
Økonomi i balance i vækstkommune

Demografisk vækst - drift og anlæg
Ældre, skoler og særligt dagtilbud

Yderligere reduktioner
Proces i forbindelse med budget 2024 med forslag til besparelser på alle udvalgsområder
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Overordnede rammer i budgetlægningen 
2023 og budgetoverslagsår
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Resultatopgørelse - budgetforslag
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2023 2024 2025 2026
Tilskud og udligning -620 -656 -693 -721
Skatter -2.412 -2.497 -2.575 -2.668
Finansiering i alt -3.033 -3.153 -3.268 -3.389
Serviceudgifter 2.047 2.047 2.060 2.082
Øvrige driftsudgifter 835 839 847 853

Pris og lønstigninger 84 171 263

Renter 6 3 2 1
Resultat ordinær drift -146 -179 -190 -190

Bruttoanlægsudgifter 138 200 204 165

Anlægsindtægter mv. -47 -79 -83 -30

Afdrag 59 57 55 54
Låneoptag -33 -8 -8 -23
Øvrige 27 7 8 8

Kassetræk/underskud 0 -2 -14 -16

Tal i mio. kr.



Økonomisk politik
Pejlemærker
• Skatten må ikke stige

• 140 mio. kr. i ordinært driftsresultat

• 120 mio. kr. i anlægsudgifter (netto)

• En gennemsnitlig kassebeholdning på 280 mio. kr.

(til enhver tid)

• Gælden må ikke vokse

• Efterlevelse af nationale økonomiaftaler om den

kommunale økonomi
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Likviditetsprognose B2023

Likviditet Likviditet ‐ 365 dages gennemsnit Likviditet ‐ 30 dages gennemsnit Målsætning Økonomisk Politik
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Målsætning, Økonomisk politik

Likviditet – 365 dages gnm.snit

Likviditet og økonomisk politik



Service og anlægsramme
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Service- og anlægsrammer er udfordret
Syddjurs er vækstkommune

Service- og anlægsrammer er begrænsende faktorer

Mio. kr. KL sigtepunkt Budgetforslag = 
indberettet til KL

Overskridelse ift. 
KL sigtepunkt

Service (uden løft) 2.018

Løft demografi
(ift. befolkningsandel)
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Service i alt 2.027 2.047 20

Anlæg i alt 119 (nyt fra 2023) 138 19

Ekstraordinært borgmestermøde indkaldt efter første indberetning den 17. august…



Økonomisk politik
Skatten må ikke stige 

140 mio. kr. i ordinært driftsresultat

120 mio. kr. i anlægsudgifter (netto)

En gennemsnitlig kassebeholdning på 280 mio. kr. (til enhver tid) 

Gælden må ikke vokse
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Efterlevelse af nationale økonomiaftaler om den kommunale økonomi



Rammer for budgetlægning
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Aftalen mellem KL og Regeringen om 
kommunernes økonomi
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• Stram økonomiaftale

• 1,25 mia. ekstra til service

• 1,4 mia. kr. mindre til anlæg

• Meget begrænsede 
lånemuligheder



Budgetloven gælder stadig 
Begrænsning fra service og anlægsramme
Regler for Budgettering
o 4 mia. kr. af bloktilskud er betinget af, at kommunerne budgetterer i overensstemmelse 

udgiftsrammerne (28 mio. kr. i Syddjurs) . 
o 3 mia. kr. er betinget af serviceudgifterne (21 mio. kr. i Syddjurs)
o 1 mia. kr. er betinget af anlægsudgifterne (7 mio. kr. i Syddjurs)

Regnskab
o Service: Hvis kommunerne under ét overskrider budgetter, reduceres bloktilskuddet 

tilsvarende. 
o 40 pct. fordeles på alle kommuner 
o 60 pct. fordeles mellem de kommuner, der har overskredet deres budgetter

o Anlæg: Ingen sanktioner på anlægsramme – endnu
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Skat
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• Skatter skal samlet set holde sig i ro. Ved skattestigninger individuel sanktion på op til 
75 % i år 1, 50 % i år 2 og 25 % i år tre (resten kollektivt)

• Regeringsaftalen: Tilskud til skattenedsættelse (150 mio. kr.).
• Tilskudsprocent til provenutab kan højst udgøre:

• Ansøgning: deadline den 9. september 2022.

1 år

• 75%

2 år

• 50%

3 år

• 50%

4 år

• 25%



Selvbudgettering eller statsgaranti?
Besluttes hvert år senest ved 2. behandling af budget
• Befolkningsfremgang, der ligger ud over statsgarantien, giver 

ekstra indtægter ved selvbudgettering. 
• 200 nye borgere svarer til cirka 10 mio. kr. 
• Stigende indkomster er mere usikker. 
• Fremgangen kan forsvinde ved genberegning af udligningen i 

beskatningsgrundlag.
• Seneste data fra 2021 tyder på, at indkomsterne har udviklet 

sig positivt på landsplan. 
• Det skal analyseres, hvordan det vil påvirke Syddjurs 

Kommune, og om udviklingen i 2022 og 2023 også forventes at 
ændre sig.
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Selvbudgettering
Efter 2 år beregnes, hvad det rigtige 
tal for skat, tilskud og udligning skulle 
have været i 2023. 
Dette afregnes så med staten i 2026.



Forventet regnskab 2022 - aktuelt
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Forhold med betydning for budget 2023

• Forventet kassetræk i størrelsesorden 60-80 mio. kr.
• Anlægskonference og videreførsler

• Økonomisk udfordrede områder

• Stigende priser
• Fordrevne ukrainere
• Covid19

Oprindeligt 
budgetteret 
kasseopbygning 
på 41 mio. kr.



Budgetoplæg med begrænset råderum
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• Demografisk udvikling presser udgifter
• Ikke fuld kompensation

• Væsentligt kassetræk i 2022
• Kassetræk på 26. mio. kr. i 2023 i vedtaget 

budget 2022
• Begrænsede rammer i forhold til service og 

anlæg (fælleskommunalt)
• Betydelige årlige afdrag 55-60 mio. kr. 

(17 t. kr. i gæld pr indbygger)



Overordnede temaer

18



Behov for tilpasninger af budget
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• Proces omkring 
omprioriteringer / reduktioner 
forud for budget 2024

• Effektiviseringer
• Administrative besparelser



Oplæg til proces for omprioriteringer/ 
reduktioner
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• Proces opstartes i udvalg ultimo 
2022

• Forslag på 30 mio. kr. fordelt på alle 
udvalg

• Henblik på at 20 mio. kr. realiseres
• Tid til gennemarbejdede forslag



• Effektiviseringer vedtaget i budget 
2022 videreført

• Udmøntes 9 mio. kr. i budgetforslag
• Der er yderligere 9 mio. kr. som 

udmøntes med budget 2024

Effektiviseringer

21



Analysen 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

Besparelser på administration
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Demografi og drift
Fastholde serviceniveau ved vækst i befolkning. 
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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



Vækstkommune
Demografisk udvikling påvirker drifts- og anlægsprioriteringerne betragteligt.
Fortsat strategisk mål om vækst? Hvordan understøtter budgettet den ønskede udvikling?
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Driftsvirksomheden – udvalgsvis 
gennemgang



Sundheds- og ældreudvalget



Sundheds- og ældreudvalget
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Vigtigste strategiske udfordringer:
• Demografisk udvikling i Syddjurs –

Forslag til ny demografimodel

Sundheds- og ældreudvalget
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• Analyse fra index100 – indeholder forslag til ny 
budgettildelingsmodel, der indeholder

• Alle aldersgrupper

• Mere differentierede enhedsbeløb, der bygger på budgettet 
for Sundhed og Omsorg.

• Indregning af sund aldring ud fra forventet middellevetid eller 
Den Nationale Sundhedsprofil

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



Budgetforslag på baggrund af model 
uden plejeboliger – og med sund aldring 
efter middellevetiden.

Den nye budgettildelingsmodel 
tager ikke højde for de allerede 
oparbejdede merudgifter grundet 
mellemkommunale betalinger

Ny demografimodel
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• Omsorgssystemet Cura 1,1 mio. kr. i 
2023

• Tandpleje for 18 til 21 årige 
(Lov og Cirkulære)

• Plejeboliger i 2026 – 2,4 mio. kr. 
(ikke del af tildelingsmodel)

Nedslag i budgetkataloget | SÆ
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Familie-, børne- og læringsudvalget



Familie-, børne- og læringsudvalget
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Vigtigste strategiske udfordringer:
• Økonomiske udfordringer på 

familieområdet
• Flere børn påvirker drift og anlæg:

• Demografiudvikling
• Skolekapacitet
• Dagtilbudskapacitet
• Indfasning af minimumsnormeringer

Familie-, børne- og læringsudvalget
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Demografi og drift
Fastholde serviceniveau ved vækst i befolkning. 
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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



• Opstart daginstitution i Hornslet (0,6 mio. 
kr. i 2023)

• Indfasning af minimumsnormeringer 
fremrykkes ikke

• Muligheder i aftalen om rammerne for en 
helhedsorienteret indsats - organisering, 
indsatsvifte og arbejdsgange (0,3 mio. Kr. 
i 2023)

Foto: Ny daginstitution Rodskovvej

Nedslag i budgetkataloget | FBL
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Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget



Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget
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Vigtigste strategiske udfordringer
• Medfinansiering (eller tilskud) 

kulturinstitutioner
• Partnerskaber
• Mere idræt

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget
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• Udvidelsesblokke vedr. 
kulturinstitutioner og idræt

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget
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Natur-, teknik- og miljøudvalget



Natur-, teknik- og miljøudvalget
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Vigtigste strategiske udfordringer

• Ejendomsområdets drift

• Afledt drift i forhold til nye ejendomme

• Bygningsgenopretning

• Kollektiv trafik

Natur-, teknik- og miljøudvalget
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Ny ejendomsstrategi
Baggrund
• Fælles ejendomscenter etableres i 2019 med en samlet reduktion på 6,6 mio. kr. fra 2020
• Beslutning om revurdering af de økonomiske og budgetmæssige forudsætninger
• Spørgsmålet om eftergivelse af merforbrug afklares til budget 2023

Status på revurdering af Ejendomsstrategien
• Ikke balance mellem budget og aktiviteter/opgaver, som primært skyldes, at den forudsatte 

reduktion af bygningsmassen ikke er realiseret
• Rammebesparelsen om en mere effektiv bygningsdrift fastholdes
• Rammebesparelsen om færre bygninger foreslås revurderet
• At gælden for 2021 på 4,7 mio. kr. eftergives

Ny styringsmodel
• Øge gennemsigtigheden 
• Skabe mere klarhed om forudsætningerne
• Realistiske forventninger til omfanget af aktiviteter og gennemsnitspriser m.v.
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Ny ejendomsstrategi
Reduktioner i budgetrammen påejendomsområdet: 2019-2022
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• Stigende udgifter til kollektiv trafik 
(5,5 mio. kr.)

• Løbende vedligeholdelse (2,0 mio. kr.)

• Driftsudgifter afledt af anlægsplan 
(0,6 mio. kr. stigende til 3,3 mio. kr.)

Nedslag i budgetkataloget | NTM
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Erhvervs- og planudvalget



Erhvervs- og planudvalget
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Vigtigste strategiske udfordringer:
Erhvervsindsats – vedlagt som 
udvidelsesblok

Erhvervs- og planudvalget
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Social- og beskæftigelsesudvalget



Social- og beskæftigelsesudvalget
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Social- og beskæftigelsesudvalget
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Vigtigste strategiske udfordringer:
• Økonomiske udfordringer 

på socialområdet
• Udgifter til dagpenge, kontanthjælp mv.  

er faldende



Økonomiudvalget
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Økonomiudvalget
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Vigtigste strategiske udfordringer
• Administrative besparelser
• Fortsat digital omstilling 

og modernisering af kritisk digital 
infrastruktur

Nedslag i budget-kataloget
• Indarbejdelse af administrative 

tilpasninger
• Styrket ledelse 2,4 mio. kr.
• Udvalgsstruktur 0,5 mio. kr.

• Licenser, fagsystemer og netværk
(3,0 mio. kr. i 2023)

Økonomiudvalget
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Anlægsvirksomheden
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Væsentlige anlægstemaer
Rammer for anlæg
• Stigende priser
• Anlægsrammer (opgøres brutto)
• Økonomisk politik – anlæg for netto 120 

mio. kr.
• Udskudte anlæg
Prioriteringsområder
• Kapacitet i skole og dagtilbud... (+250 

mio. kr. vedr. demografi i 2023 - 2026)
• Vedligehold af ejendomme -

sammenhæng til ejendomsstrategi...
• Bosætning - udgifter og indtægter
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Anlæg | En prioriteringsøvelse –> Kriterier
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Arealoptimering og 
effektiviseringer

Bosætning og mobilitet Demografisk udvikling

Ekstraordinær vedligeholdelse og 
genopretning

Byrådets langsigtede mål og visioner 
- og områdernes resultatskabelse



• 39 mio. kr. (bemærk lavt niveau i 2023) 
til investeringer

• Mere end 70 mio. kr. til byggemodning

• Forudsat salg for mere end 250 mio. kr.

Køb og salg af jord 2023-26
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Skoleområdet
• Udvikling af Hornslet skole – mere end 

140 mio. kr. (2023-26)
• Forskellige mindre forandringer
• Kolind skole (20 mio. kr.)

Dagtilbud
• Ny institution i Hornslet vest (31 mio. kr.)
• Kapacitetsudbygning i Rønde (47 mio. kr.)
• Bækdalen ombygning (5 mio. kr.)
• Knudepunktet færdiggørelse (7 mio. kr.)

Anlæg | Familie-, børne- og læringsudvalget
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• Veltek og sundheds IT 11 mio. kr. (2023-
26)

• 55 plejeboliger Ryomgård fra 2026

• Modernisering af ca. 13 plejeboliger i 
Rosengården i Hornslet 2026-27 
(SÆ indstiller at tidsplanen drøftes 
under forhandlingerne)

Anlæg | Sundheds- og ældreudvalget
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• Hovedgaden i Rønde 12,5 mio. kr. (2023-26)

• Nord/Sydvejen 22 mio. kr.

• Bygningsvedligeholdelse mere end 50 mio. 
kr.

• Cykelstier 8 mio. Kr. (dog 0 i 2023)

• Knudbro Bæk - overfladevand (4 mio kr.)

Natur-, teknik- og miljøudvalget
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Kultur-, fritid- og landdistriktsudvalget
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• Landsbyfornyelse 6 mio. kr. (23-26)

• Idrætsanlæg 10 mio. kr. (23-26)

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



• Udvikling i Ebeltoft 10 mio. kr. (2023-26)

Erhvervs- og planudvalget
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Budget 2023 | Politisk forhandlingsproces



Milepæle
o 25. august Budgetkatalog præsenteres for Byrådet
o 26. august Budgetkataloget offentliggøres for MED og høringsparter
o 1. september Borgermøde i Kolind +
o 8. - 9. sept. Byrådets budgetseminar
o 14. september Dialogmøde – ØK og HU
o 14. sep- 3. okt. Budgetforhandlinger
o 21. september 1. behandling
o 12. oktober 2. behandling

Den videre budgetproces

Budgetforhandlinger - temaer
14. september kl. 16 (drift)
20. september kl. 16 (anlæg)
26. september kl. 16 (forligstekst)
3. oktober kl. 16. (reserve)



Fra budgetorientering den 25. august til  
budgetseminaret den 8. – 9. september
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Introduktion af "Prioriteringsværktøj" med mulighed for at tage stilling til 
Direktionens budgetoplæg inden budgetseminar – gruppeformænd godkender på vegne 
af gruppen.

På seminar - præsentation af politiske positioner ved partierne/gruppeformænd 
med afsæt i værktøjet. Faciliteret drøftelse suppleret af tematiske gruppedrøftelser 
knyttet til fagudvalg (plenum, politisk gruppe, plenum).

Spørgsmål og svar til budgetoplægget går via gruppeformænd – fokus på 
forståelsesmæssige forhold i det adm. budgetoplæg. Ønsker indarbejdes i budgetmodul, 
jf. punkt 1.



Budgetmateriale er offentligt 
tilgængeligt fredag den 26. august 
kl. 10.00 på 
www.syddjurs.dk/budget2023

Høringssvar afgives via webformular 
på hjemmesiden.

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

Budgetmaterialet og høringssvar
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Borgermøde om budget 2023
1. september 2022
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Sted: Kolind+ kl. 17.00-20.30

Program: 

17.00 – 17.30 Velkomst ved Borgmester Michael Stegger Jensen og præsentation af budgetoplæg ved 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 – 19.40 Ordførerrunde – partiernes ordførere præsenterer deres indtryk fra udvalgsdialogerne
19.40 – 20.25 Åben debat – ordet er frit

20.25 – 20.30 Afrunding ved borgmester Michael Stegger Jensen

Bemanding af stande: 

Der opstilles 6 stande – 1 stand pr. politisk udvalg – som I bedes bemande i tidsrummet kl. 17.30-18.30 i henhold til 
de udvalg, I sidder i.  På standene kan deltagerne komme i dialog med jer. Der planlægges med to ”runder”.




