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Resultatmål 

Økonomiudvalget 

Resultatmålene på området afspejler de vedtagne politikker i forhold til de overordnede bevillinger på 

området. Der er fokus på tværgående mål. 

Tværgående: 

· Opnå et folketal på 46.000 i 2025 

· Syddjurs Kommune skal have en stigende beskæftigelsesfrekvens 

· Syddjurs Kommune skal have en stigning i antallet af private arbejdspladser på cirka 150 om 

året 

· Målet er et sygefravær i Syddjurs Kommune i 2023, der er i den laveste fjerdedel blandt lan-

dets kommuner 

· Målet er, at antal fraværsdage per årsværk falder år for år fra 2022. 

 

Administrativ organisation: 

· Høj gennemsnitlig brugertilfredshed i Borgerservice. Måling af brugertilfredshed sker på en 

skala fra 1 til 5, hvor 5 er bedst. Målsætningen er 4,5 for 2023. 
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Familie-, børne- og læringsudvalget 

Dagtilbud til børn og Skoleområdet 

Vision  
Det er visionen på Børn og Lærings område, at:  
Flere unge skal gå ud af folkeskolen med mod på livet, mod på uddannelse og mod på job.   
Denne vision knytter an til den overordnede ”Vision og udviklingsstrategi 2022-2034 – Sammen om 

det gode liv” for Syddjurs Kommune generelt og specielt i forhold til temaerne:  
 

· Velfærd, fællesskab og trivsels i alle aldre.  
o Pejlemærket: Mod på livet, uddannelse og arbejde.  

· Lokaldemokrati og inddragelse  
o Pejlemærket: Elever deltager på skolerne i demokratiske processer og fællesskaber.  

  
Ifølge procedurerne for budgetopfølgninger vurderes målopfyldelse af resultatmålene i de kvartalsvise 
budgetopfølgninger. Da der i nedenstående forslag kun foreligger årlige opgørelser for en række af 

resultatmålene, vil der ikke kunne vurderes målopfyldelse i alle budgetopfølgninger.   
  
Dagtilbud - resultatmål  
På dagtilbudsområdet måles fremdriften mod opnåelse af visionen gennem to resultatmål, der om-

handler en tidlig indsats over for sårbare børn og sproglig udvikling  
 

1. Tidlig opsporing og indsats (TOPI) hvor målsætningen er, at 85 % af børnene vurderes at 

være i den grønne gruppe, der ikke kræver en særlig og målrettet indsats.   
2. Talesproglige færdigheder, hvor andelen af børn, der i 3-års og 5-års alderen har en alders-

svarende sproglig udvikling, og som derfor modtager en generel indsats, i 2023 skal ligge på 

henholdsvis 87 % og 92 %. Der måles en gang årligt.  
  
Skoleområdet - resultatmål:  
 

1. Mindst 90 % af eleverne skal ved afslutning af 9. klasse erklæres uddannelsesparate  
2. Antallet af elever med bekymrende skolefravær (over 16 % fravær) nedbringes med 20 % i 

2024.  

Familieområdet 

På familieområdet måles fremdriften mod opnåelse af visionen gennem to resultatmål for henholdsvis 

netværksanbringelser og hjemgivelser, der omhandler en større aktivering af de nære ressourcer om-

kring barnet/den unge. Beslutningen om konkrete indsatser sker altid med udgangspunkt i, hvad der 

er den bedste indsats for barnet/den unge. Målene affattes som nedenfor: 

 
1. I arbejdet med anbringelsessager, vil Familie intensivere afdækningen af barnets/den unges 

netværk og hvor det er muligt anbringe i netværket. Målet er, at antallet af netværksanbringel-
ser er stigende. 

 

2. Familie vil øge fokus på at samarbejde med familierne om hjemgivelse af barnet/den unge til 
forældrene eller netværket. Målet er, at antallet af børn/unge, der hjemgives, er stigende. 
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Sundheds- og ældreudvalget 

Sygehusudgifter mv. 

 
1. Antallet af forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 borgere på 65+ år skal reduceres i forhold til 

2018, hvor antallet for hele 2018 var 33 for aldersgruppen 65 - 79-årige og 98 for 80+ årige. 
Der måles kvartalsvist. 

 

Sundhed og Omsorg 

 

1. Der skal gennemføres årligt 300 rehabiliteringsforløb blandt de ca. 1.300 borgere i hjemme-
plejen. 50 % af de gennemførte forløb skal føre til helt/delvist selvhjulpne borgere. 

 

2. Kontinuitet, som måler det gennemsnitlige antal forskellige medarbejdere, som borgere kom-
mer i kontakt med i løbet af en måned. Målet er en kontinuitet på maksimalt 10 for borgere, 
der modtager 10+ besøg ugentligt. 

 

Erhvervs- og planudvalget 

Resultatmålene på området afspejler de vedtagne politikker i forhold til de overordnede bevillinger 
på området. Der er således fokus på Erhverv, turisme og udvikling.  
 
Erhverv: 

1. Øge antallet af solgte kommunale erhvervsgrunde i Syddjurs Kommune 

2. Antallet af iværksættere øges og overlevelsesraten øges 

3. Virksomhedernes overordnede tilfredshed med Syddjurs Kommunes erhvervsvenlighed stiger. 

Kilde: DI’s årlige måling af kommunernes erhvervsvenlighed i kategori 1 og via en lokal sup-

plerende kvalitativ tilfredshedsmåling 

 

Turisme: 

4. Øge omsætningstallet indenfor turismebranchen i Syddjurs Kommune. Over en femårig peri-

ode skal kommunens turister gæster bruge 20% mere, når de besøger kommunens turisme-

virksomheder og attraktioner.  

5. Øge antallet af gæster i naturen med 20% over en 2-årig periode.  

6. Styrket fokus på forretningsudvikling hos kommunens turismevirksomheder. Her skal være 5-

10 turismevirksomheder igennem et forretningsudviklingstilbud årligt 

 

Plan- og udvikling: 

7. Korte byggesagsbehandlingstider. Afgørelser til ansøgninger om byggetilladelser skal i gen-

nemsnit træffes indenfor 4 uger. 

8. Høj gennemsnitlig oplevet kundetilfredshed med byggesagsbehandlingen, så den ligger mel-

lem 4 (tilfredsstillende) og 5 (meget tilfredsstillende). 

9. Arealudviklingsprojekter følges tæt, og der sikres fremdrift ved en politiks prioritering af, hvad 

der igangsættes 



Budget 2023 Resultatmål  Oktober 2022 

7 

 

Natur-, teknik- og miljøudvalget 

De strategiske mål på området afspejler de vedtagne politikker i forhold til de overordnede bevillin-
ger på området. Der er således fokus på mål for bl.a. vejtilstand, klima og arealoptimering: 
 

1. Værdien af kommunens vejanlæg skal bevares eller som minimum holdes på et niveau, så 
værdien af vejkapitalen ikke ligger mere end 10% under 2020 niveau. Beregningen baseres 
på data om gennemført og planlagt vedligehold. 

2. Flere skal cykle i Syddjurs Kommune. Antallet af cyklister måles på udvalgte steder, og 
sammenlignes, så udviklingen kan følges. 

3. Der bliver målt årligt på kvalitetsniveauet af badevandet på 23 lokaliteter. Målet er at bade-
vandskvaliteten på alle lokaliteter er mindst har kvaliteten ”god”.  

4. Antallet af græsningsprojekter øges.  
5. Sagsbehandlingstider for miljøgodkendelser følges med målsætning om at følge service-

mål. 
6. CO2-udledning fra kommunale bygninger reduceres over tid. Opgøres to gange om året. 
7. Forbrug af brændstof ved kommunal kørsel reduceres. Forslås opgjort to gange om året. 
8. Opstilling af ladestandere i kommunen øges (både private og offentlige). Opgøres en gang 

om året. 
9. Produktion af grøn strøm fra kommunale bygninger øges. Opgøres en eller to gange om 

året. 
10. Udviklingen i areal ekskl. pleje- og ældreboliger og øvrige udlejningsboliger følges. Drifts-

omkostningerne afhænger meget af det samlede bygningsareal, der igen afhænger direkte 
af arealudnyttelsen. Der skal fremadrettet ske en reduktion i kommunens samlede byg-
ningsareal. 
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Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget 

Der er tale om mål, der sætter retning for fagområdets samlede arbejde og reflekterer strategiske pej-
lemærker, strategier og politiker. Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalgets område er præget af strate-
giske indsatser, der vedrører hele lokalsamfund, og som derfor ikke slår igennem fra den ene dag til 
den anden.  
 
Derfor vil de kun i begrænset omfang kunne følges op på kvartalsvis i budgetopfølgningssagerne, det 
vil snarere være tale om en årlig opfølgning. 
 

· Der skal være flere besøgende på kommunens biblioteker inklusive arrangementer udenfor 

bibliotekernes nuværende 4 huse. 

 

· Andelene af borgere i kommunen, der erklærer sig meget enige eller enige i udsagnet 

”Syddjurs har et rigt og varieret foreningsliv”, skal stige ved den årlige undersøgelse af borger-

nes opfattelse af kultur, fritid, idræt og landdistrikter i Syddjurs Kommune. 

  

· Andelen af borgere i kommunen, der erklærer sig meget enige eller enige i udsagnet ”Der sker 
meget på kulturområdet i Syddjurs”, skal stige ved den årlige undersøgelse af borgernes op-

fattelse af kultur, fritid, idræt og landdistrikter i Syddjurs Kommune. 

  

· Andelen af borgere i kommunen, der erklærer sig meget enige eller enige i udsagnene ”Kultur- 
og fritidslivet har betydning for sammenhængskraften i Syddjurs”, skal stige ved den årlige un-
dersøgelse af borgernes opfattelse af kultur, fritid, idræt og landdistrikter i Syddjurs Kommune. 

  

· Antallet af medlemmer i Idrætsforeninger skal stige fra år til år.  

  

· Andelen af borgere i kommunen, der erklærer sig meget enige eller enige i udsagnet ”Det er 
attraktivt at bosætte sig i landdistrikterne”, skal stige ved den årlige undersøgelse af borgernes 
opfattelse af kultur, fritid, idræt og landdistrikter i Syddjurs Kommune. 

  

· Andelen af borgere bosiddende i en anden østjysk kommune, der synes at Syddjurs Kom-

mune er attraktiv at bosætte sig i, skal øges fra 17% til 30%. 

 

Social- og beskæftigelsesudvalget  

Den kommende Social- og beskæftigelsespolitik vil danne rammen for indsatser og udvikling på so-
cial- og beskæftigelsesområdet i perioden 2023-2026. Politikken tager udgangspunkt i Byrådets Vision 
og udviklingsstrategi 2022-2034, og bidrager til at udmønte og konkretisere den i udvalgte fokusområ-
der og målsætninger. De udvalgte fokusområder er som følger: 
 

1. Helhedsorienterede indsatser 

2. Unge 

3. Fællesskaber 

4. Virksomhedssamarbejde 

5. Den gode borgerdialog 
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Social- og beskæftigelsesudvalget har derudover godkendt følgende resultatmål på beskæftigelses-
området for 2023: 
 

1. Udviklingen i andelen af borgere på offentlig forsørgelse i Syddjurs Kommune er bedre end 
landsgennemsnittet 

2. Udviklingen i andelen af borgere på sygedagpenge i Syddjurs Kommune er bedre end lands-
gennemsnittet 

3. Syddjurs Kommune øger den årlige gennemsnitlige andel af besatte stillinger per jobordre 
4. Syddjurs Kommune øger andelen af virksomhedsrettede forløb 
5. Syddjurs Kommune øger andelen af unge, som gennemfører en ungdomsuddannelse 

Beskæftigelsesområdets budget 2023 er lagt med udgangspunkt i kommunens vurdering af udgiftsud-
viklingen i 2022 ved budgetopfølgningen ultimo juli 2022 og KL og regeringens skøn for den samlede 
udvikling i overførselsudgifter for 2023 for kommunen. Konsekvenser på baggrund af ændret lovgiv-
ning og konjunkturer er indregnet i budgettet. Slutteligt er der foretaget en justering af budgettet på 
baggrund af lokale forhold. Der er i 2023 en generel usikkerhed i forhold til de økonomiske konjunktu-
rer blandt andet på grund af krigen i Ukraine. Der knytter sig i 2023 af samme grund en særlig usikker-
hed til de dele af bevillingen Ydelser og Indsatser, der omhandler integrationsområdet. Krigens udvik-
ling vil have afgørende betydning for, om antallet af flygtninge vil stige eller falde, ligesom de økonomi-
ske konjunkturer har betydning for, hvor mange af de ukrainske flygtninge der kan opnå beskæfti-
gelse.  
 
Finansieringen af mange af områderne under Beskæftigelse sker via budgetgarantien, som sikrer at 
stigninger på landsplan for kommunerne dækkes under ét af regeringen. Dette betyder, at kommuner, 
der oplever mindre stigninger i antallet af offentlig forsørgede end resten af landet, alt andet lige over-
kompenseres. Budgetgarantien er en del af bloktilskuddet og er omfattet af en midtvejsregulering. I 
perioder med faldende antal borgere på offentlig forsørgelse, vil kommunerne skulle tilbageføre bud-
getgaranti til staten.  
 
Social- og beskæftigelsesudvalget har derudover følgende resultatmål på socialområdet for 2023: 

6. I gruppen af borgere, der modtager støtte fra socialområdet, øges den andel, som får indsat-

ser lokalt i Syddjurs Kommune  

7. I gruppen af borgere, der modtager støtte fra social, øges andelen af borgere, der modtager 

tidsbegrænsende tilbud via ’Èn indgang’. 
 

I 2023 vil der fortsat være fokus på at kunne tilbyde borgerne det mindst indgribende tilbud samt at ud-

vikle borgernes kompetencer til i højere grad at klare sig selv. Formålet er at styrke den enkeltes tro 

på sig selv og egen handlekraft, ved at udfolde sit potentiale og definere egne problemstillinger og løs-

ninger. Det giver borgeren mulighed for at klare sig selv mest muligt med let adgang til støtte og vej-

ledning, når der er behov. 

  

Der udvikles flere typer af fleksible indsatser med mulighed for tidlige råd- og vejledningsforløb, grup-

peforløb, samværstilbud, fremskudt rusmiddelbehandling og øget brug af borgervendte teknologiske 

løsninger som alternativer eller supplement til støtte i eget hjem. 

 


