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Oversigt over direktionens budgetoplæg – drift  
 
Ud-
valg 

Blok Nr.   Korrektion, hele 1.000 kr. 2023 2024 2025 2026 

ØK     Tekniske blokke ØK:         

ØK 10-T-1 Teknisk Redningsberedskab – tilretning til budget fra Bered-
skab og Sikkerhed  181 181 181 181 

ØK 10-T-2 Teknisk Direktøransættelse 1.600 1.600 1.600 1.600 
ØK 10-T-3 Teknisk Opdeling af Social og Familieområdet 800 800 800 800 
ØK 10-T-4 Teknisk Vederlag til Byråd 513 513 513 513 

ØK 10-T-5 Teknisk Digitale arbejdsplads - stigende licensudgifter efter ny 
SKI-tildeling 1.120 900 900 900 

ØK 10-T-6 Teknisk Udskiftning af kritiske netværk, øvrige lokationer 450 450 450 450 
ØK 10-T-7 Teknisk Anskaffelse og implementering af EG Sensum 1.395 675 375 375 

ØK 10-T-8 Teknisk Forsikringsområdet – finansiering ved køb af nyt forsik-
ringssystem (nulblok) 0 0 0 0 

ØK 10-T-9 Teknisk Teknik og miljø – administration af Den nye LER lov 
(LedningsEjerRegister) 600 600 600 0 

ØK 10-T-10 Teknisk Teknik og miljø - registrering af kommunens bygninger 
vedr. brandtilsyn 300 300 300 0 

ØK 10-T-11 Teknisk Øget administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og 
Seniorpensionsenheden 224 224 224 224 

ØK 10-T-12 Teknisk Obligatorisk cyber- og informationssikkerhed i sund-
hedssektoren 

250 225 0 0 

ØK 10-L-1 Lov/cirk. 
Lov om ændring af lov om pas til danske statsborgere 
mv. 37 37 37 37 

ØK     Tekniske blokke i alt ØK 7.470 6.505 5.980 5.080 

ØK     Effektiviseringsforslag ØK:         

ØK 10-E-1 Effektiv. Nulstilling af pulje 2023 - effektivisering 9.000 9.000 9.000 9.000 

ØK 10-E-2 Effektiv. Økonomiudvalget - effektivisering -1.391 -1.391 -1.391 -1.391 

ØK     Effektiviseringsforslag i alt ØK 7.609 7.609 7.609 7.609 

ØK     Øvrige blokke i direktionens oplæg ØK:         

ØK 10-D-1 Øvrige  Fortsat indsats ift. udbredelse af højhastighedsnet i 
Syddjurs Kommune 190 190 0 0 

ØK 10-D-2 Øvrige  Understøttende ressourcer til fagområderne ift. lovplig-
tige risikovurderinger og databehandleraftaler (GDPR) 240 240 0 0 

ØK 10-D-3 Øvrige  Besparelser på administrationen -3.000 -4.500 -6.000 -6.000 

ØK 10-D-4 Øvrige  Budgetreduktioner 0 -20.000 -20.000 -20.000 

ØK 10-D-5 Øvrige  Muligheder i aftalen om rammer for en helhedsoriente-
ret indsats 300 0 0 0 

ØK 10-D-6 Øvrige  
Almennyttige boligprojekter djursBO – grundkapitalind-
skud i Landsbyggefonden. Budgetændringer indarbej-
des under FINANSFORSKYDNINGER x x x x 

ØK     Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt ØK -2.270 -24.070 -26.000 -26.000 

ØK     Økonomiudvalget i alt 12.809 -9.956 -12.411 -13.311 

FBL     Tekniske blokke FBL:         

FBL 11-T-1 Teknisk Dagtilbud til børn - demografi 16.527 26.458 30.544 32.993 

FBL 11-T-2 Teknisk Skoleområdet - demografi 2.113 10.126 17.782 25.517 

FBL 11-T-3 Teknisk Familieområdet - demografi 2.747 5.137 6.777 8.806 

FBL 11-T-4 Teknisk Dagtilbud til børn - øge alder for overgang fra vugge-
stue til børnehave med én måned 0 0 0 0 

FBL 11-T-5 Teknisk Dagtilbud til børn - opstart af den nye daginstitution 
Hornslet Syd 600 0 0 0 

FBL 11-L-1 Lov/cirk. Lov- og cirkulæreprogram - Dagtilbud til børn 206 11.876 11.876 11.876 
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Ud-
valg 

Blok Nr.   Korrektion, hele 1.000 kr. 2023 2024 2025 2026 

FBL 11-L-2 Lov/cirk. Lov- og cirkulæreprogram - Skoleområdet -269 -311 -283 -283 

FBL 11-L-3 Lov/cirk. Lov- og cirkulæreprogram - Familieområdet -511 -510 -511 -511 

FBL     Tekniske blokke i alt FBL 21.413 52.776 66.185 78.398 

FBL     Effektiviseringsforslag FBL:         

FBL 11-E-1 Effektiv. Dagtilbud til børn - effektivisering -764 -764 -764 -764 

FBL 11-E-2 Effektiv. Skoleområdet - effektivisering -1.931 -1.931 -1.931 -1.931 

FBL 11-E-3 Effektiv. Familieområdet - effektivisering -545 -545 -545 -545 

FBL     Effektiviseringsforslag i alt FBL -3.240 -3.240 -3.240 -3.240 

FBL     Øvrige blokke i direktionens oplæg FBL:         

FBL 11-D-1 Øvrige  Dagtilbud til børn - indfasning af midlerne til minimums-
normering et år før tid 0 0 0 0 

FBL 11-D-2 Øvrige  Børn og Læring – sekretariatsleder 0 0 0 0 

FBL     Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt FBL 0 0 0 0 

FBL     Familie-, børne- og læringsudvalget i alt 18.173 49.536 62.945 75.158 

SÆ     Tekniske blokke SÆ:         

SÆ 12-T-1 Teknisk Sundhedsudgifter - demografi 1.162 0 0 0 

SÆ 12-T-2 Teknisk Sundhed og omsorg - demografi 7.162 14.999 20.962 29.403 

SÆ 12-T-3 Teknisk Ny rammeaftale vedr. levering af omsorgssystemet 
CURA 1.097 887 887 887 

SÆ 12-T-4 Teknisk Kollektiv trafik – kommunal kørsel til genoptræning 86 86 86 86 

SÆ 12-T-5 Teknisk Afledte udgifter vedrørende anlægsbudget 0 0 0 2.440 

SÆ 12-L-1 Lov/cirk. Lov- og cirkulæreprogram 2023 3.234 3.851 4.340 4.312 
SÆ     Tekniske blokke i alt SÆ 12.741 19.823 26.275 37.128 

SÆ     Effektiviseringsforslag SÆ:         

SÆ 12-E-1 Effektiv. Sundhedsudgifter - effektivisering  -96 -96 -96 -96 
SÆ 12-E-2 Effektiv. Sundhed og omsorg - effektivisering -2.140 -2.140 -2.140 -2.140 
SÆ     Effektiviseringsforslag i alt SÆ -2.236 -2.236 -2.236 -2.236 

SÆ     Sundheds- og ældreudvalget i alt 10.505 17.587 24.039 34.892 

EP     Effektiviseringsforslag EP:         

EP 13-E-1 Effektiv. Markedsføringsindsats på erhvervsområdet - effektivi-
sering -29 -29 -29 -29 

EP     Effektiviseringsforslag i alt EP -29 -29 -29 -29 

EP     Erhvervs- og planudvalget i alt -29 -29 -29 -29 

NTM     Tekniske blokke NTM:         

NTM 14-T-1 Teknisk Kollektiv trafik – oplæg fra Midttrafik til budget 2023, ef-
terregulering for 2021 og taxakørsel m.v.  

5.455 5.455 5.455 5.455 

NTM 14-T-2 Teknisk Ejendomme - nedjustering af huslejeindtægter 176 176 176 176 

NTM 14-T-3 Teknisk Afledte udgifter vedrørende anlægsbudget 2023 560 765 1.540 3.294 

NTM 14-T-4 Teknisk 
Udfasning af fossile drivmidler – flytning af budget fra 
anlæg til drift 1.200 1.800 2.400 0 

NTM 14-T-5 Teknisk Køb af ejendom i Ebeltoft – afledt drift vedr. sundhed 
og omsorg 150 150 150 150 

NTM 14-T-6 Teknisk Almene boliger – justering af budget -3.154 -3.154 -3.154 -3.154 

NTM 14-T-7 Teknisk Ejendomme – løbende vedligeholdelse for at opret-
holde vedligeholdelsesstandarden 2.000 2.000 2.000 2.000 

NTM 14-L-1 Lov/cirk. Lov- og cirkulæreprogram - bekæmpelsesmidler  0 111 111 111 

NTM     Tekniske blokke i alt NTM  6.387 7.303 8.678 8.032 

NTM     Effektiviseringsforslag NTM:         

NTM 14-E-1 Effektiv. Natur-, teknik og miljøudvalget - effektivisering -765 -765 -765 -765 

NTM     Effektiviseringsforslag i alt NTM -765 -765 -765 -765 

NTM     Natur-, teknik- og miljøudvalget i alt 5.622 6.538 7.913 7.267 

KFL     Tekniske blokke KFL:         

KFL 15-T-1 Teknisk Driftstilskud til Ungespots 36 36 36 36 

KFL 15-T-2 Teknisk Ekstraordinært slitage på møbler og formidlingsele-
menter 100 100 100 100 
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Ud-
valg 

Blok Nr.   Korrektion, hele 1.000 kr. 2023 2024 2025 2026 

KFL 15-T-3 Teknisk Flytning af tilskud til Kafé Kolind 0 0 0 0 
KFL     Tekniske blokke i alt KFL 136 136 136 136 

KFL     Effektiviseringsforslag KFL:         

KFL 15-E-1 Effektiv. Landdistrikter - reduktion af landdistrikspuljen -15 -15 -15 -15 

KFL 15-E-2 Effektiv. Biblioteker - omprioritering af arbejdsopgaver -77 -77 -77 -77 

KFL 15-E-3 Effektiv. Kultur - effektivisering -86 -86 -86 -86 

KFL 15-E-4 Effektiv. Folkeoplysning - effektivisering -131 -131 -131 -131 

KFL     Effektiviseringsforslag ialt KFL -309 -309 -309 -309 

KFL     Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget i alt -173 -173 -173 -173 

SB     Tekniske blokke SB:         

SB 16-T-1 Teknisk Ændring i bevillingsstruktur på Beskæftigelsesområdet 0 0 0 0 

SB 16-T-2 Teknisk Overførselsudgifter: Førtidspension 0 0 0 6.000 

SB 16-T-3 Teknisk Øvrige overførselsudgifter -39.924 -39.336 -38.749 -38.022 

SB 16-T-4 Teknisk Tilbud til voksne med særlige behov - Demografiregu-
lering 601 2.214 3.503 4.503 

SB 16-T-5 Teknisk 
Fordeling af bevillingen “Boligstøtte, personlige tillæg” 
(016-35) 0 0 0 0 

SB 16-T-6 Teknisk Pulje til fremme af tilgængelighed for handicappede  0 0 0 0 

SB 16-T-7 Teknisk Flytning af budget til Sensum 0 0 0 0 

SB 16-L-1 Lov/cirk. Lov- og cirkulæreprogram - Beskæftigelse 267 324 326 326 

SB     Tekniske blokke i alt SB -39.056 -36.798 -34.920 -27.193 

SB     Effektiviseringsforslag SB:         

SB 16-E-1 Effektiv. Serviceudgifter under beskæftigelse - effektivisering -81 -81 -81 -81 

SB 16-E-2 Effektiv. Tilbud til voksne med særlige behov - effektivisering -949 -949 -949 -949 

SB     Effektiviseringsforslag i alt SB -1.030 -1.030 -1.030 -1.030 

SB     Social- og beskæftigelsesudvalget i alt  -40.086 -37.828 -35.950 -28.223 
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Samlet oversigt: 2023 2024 2025 2026 

 
  

Økonomiudvalget:      

 
  Tekniske blokke - inklusiv Lov- og cirkulære 7.470 6.505 5.980 5.080 

 
  Effektiviseringsforslag 7.609 7.609 7.609 7.609 

 
  Øvrige blokke i direktionens oplæg -2.270 -24.070 -26.000 -26.000 

 
  

Økonomiudvalget indarbejdet i oplæg i alt 12.809 -9.956 -12.411 -13.311 

 
  

Familie-, børne- og læringsudvalget:         

 
  Tekniske blokke - inklusiv Lov- og cirkulære 21.413 52.776 66.185 78.398 

 
  Effektiviseringsforslag -3.240 -3.240 -3.240 -3.240 

 
  Øvrige blokke i direktionens oplæg 0 0 0 0 

 
  

FBL-udvalget indarbejdet i oplæg i alt 18.173 49.536 62.945 75.158 

 
  

Sundheds- og ældreudvalget:         

 
  Tekniske blokke - inklusiv Lov- og cirkulære 12.741 19.823 26.275 37.128 

 
  Effektiviseringsforslag -2.236 -2.236 -2.236 -2.236 

 
  

SÆ-udvalget indarbejdet i oplæg i alt 10.505 17.587 24.039 34.892 

 
  

Erhvervs- og planudvalget:         

 
  Effektiviseringsforslag -29 -29 -29 -29 

 
  

EP-udvalget indarbejdet i oplæg i alt -29 -29 -29 -29 

 
  

Natur-, teknik- og miljøudvalget:         

 
  Tekniske blokke - inklusiv Lov- og cirkulære 6.387 7.303 8.678 8.032 

 
  Effektiviseringsforslag -765 -765 -765 -765 

 
  

NTM-udvalget indarbejdet i oplæg i alt 5.622 6.538 7.913 7.267 

 
  

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget:         

 
  Tekniske blokke - inklusiv Lov- og cirkulære 136 136 136 136 

 
  Effektiviseringsforslag -309 -309 -309 -309 

 
  

KFL-udvalget indarbejdet i oplæg i alt -173 -173 -173 -173 

 
  

Social- og beskæftigelsesudvalget:         

 
  Tekniske blokke - inklusiv Lov- og cirkulære -39.056 -36.798 -34.920 -27.193 

 
  Effektiviseringsforslag -1.030 -1.030 -1.030 -1.030 

 
  

SB-udvalget indarbejdet i oplæg i alt -40.086 -37.828 -35.950 -28.223 

 
  

Syddjurs samlet:         

 
  Tekniske blokke - inklusiv Lov- og cirkulære 9.091 49.745 72.334 101.581 

 
  Effektiviseringsforslag 0 0 0 0 

 
  Øvrige blokke i direktionens oplæg i alt -2.270 -24.070 -26.000 -26.000 

 
  

I alt indarbejdet i oplæg 6.821 25.675 46.334 75.581 
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Pris- og lønjustering ud fra økonomiaftalen i juni 2022: 
KL har i juni meldt ny pris- og lønskøn ud for 2022 og 2023, som også er de pris- og lønforudsætninger der lig-
ger til grund for økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Der forventes en lidt mindre stigning i lønfremskriv-
ningen, men en på nogle områder noget højere prisstigning på varer og tjenesteydelser end dem der er brugt til 
basisbudgettet for 2023. 
 
Der er derfor beregnet nogle justeringer af pris- og lønfremskrivningen, der samlet giver en merudgift på 3,8 
mio. kr. fordelt som det fremgår af tabellerne herunder. Prisstigninger på kollektiv trafik og i forhold til regionen i 
øvrigt er forudsat håndteret i en særskilt budgetblok. 
 

Udgiftstype 1.000 kr. 

Mindre lønstigning -2.550 

Pulje til omsorgspersonale  1.000 

Pulje til især ufaglært personale 40 

Brændsel og drivmidler 1.000 

Varer 3.590 

Tjenesteydelser 720 

Samlet yderligere PL-stigning 3.800 

 
Den del af prisreguleringen der skyldes priser på brændsel og drivmidler, varer og tjenesteydelser udgør 5,3 
mio. kr. der er fordelt på bevillinger som vist herunder: 
 

 Bevilling 1.000 kr. 

010-10 Politik og beredskab m.v. 31 

010-15 Administrativ organisation 322 

010-20 Generelle puljer 5 

011-10 Dagtilbud til børn 252 

011-15 Skoleområdet 805 

011-20 Familieområdet 16 

012-10 Sundhedsudgifter m.v. 2 

012-15 Sundhed og omsorg 1.775 

013-10 Erhverv- og turisme 11 

014-10 Vej og parkvæsen 750 

014-25 Natur og miljø 42 

014-30 Ejendomme 940 

014-35 Almene Boliger 115 

015-20 Biblioteker 65 

015-25 Kultur 16 

015-30 Folkeoplysning, fritid og natur 7 

016-20 Ydelser og Indsatser 2 

016-25 Uddannelse og beskæftigelsespuljer m.v. 2 

016-30 Tilbud til voksne med særlige behov 151 

  Prisregulering i alt i juni 5.310 

 
Prisreguleringen er især sket på fødevarer, men der er også en stigning på energiudgifter.  
 
Reguleringen er kun udtryk for den ekstra justering i juni og skal ses i sammenhæng med den oprindelige pris- 
og lønregulering i starten af budgetlægningen i marts.  
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10 Økonomiudvalget  

10.1 Tekniske blokke 
 

Løbenummer 10-T-1 Udvalg: Økonomiudvalget 

Forslag 10-T-1: Redningsberedskab – tilretning til budget fra Beredskab og Sikkerhed  

Ændring (1.000 kr.) 
- foran mindreudgifter 

2023 2024 2025 2026 
181 181 181 181 

Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger) 
Ændring (- ved reduktion) 0 0 0 0 
     
Baggrund     

Bevilling 010-10 Politik og beredskab m.v. 
Basisbudget 
(1.000 kr.) 

2022 (22-PL) 2023 2024 2025 2026 
60.547 61.283 61.334 61.951 61.951 

Redningsberedskab 11.408 11.408 11.408 11.408 
 
I budgetforslag for Den fælleskommunale beredskabskommission under Beredskab og Sikkerhed, er der indreg-
net betaling til vedligeholdelse af brandhaner. Fordi, at der i det oprindelige budget ikke var indregnet budget til 
vedligeholdelse af brandhaner. Byrådet godkendte den 3. marts 2022 budgetforslag 2023 samt flerårigt budget-
overslag 2023-2026. 
  
På den baggrund indarbejdes den tekniske blok på 181.000 kr. årligt fra år 2023 og frem. 
 
 
 

Løbenummer 10-T-2 Udvalg: Økonomiudvalget 

Forslag 10-T-2: Direktøransættelse 

Ændring (1.000 kr.) 
- foran mindreudgifter 

2023 2024 2025 2026 
1.600 1.600 1.600 1.600 

Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger) 
Ændring (- ved reduktion) 1 1 1 1 
     
Baggrund     

Bevilling 010-10 Politik og beredskab m.v. 
Basisbudget 
(1.000 kr.) 

2022 (22-PL) 2023 2024 2025 2026 
60.547 61.283 61.334 61.951 61.951 

Ledelsesorganisation 5.227 5.227 5.227 5.227 
 
Hensigten med udvidelse i koncernledelsen, skyldes målsætning om at øge styringsevnen og fremtidssikre kon-
cernens robusthed og fokusevne. Økonomiudvalget godkendte den 9. februar 2022, at den tekniske korrektion 
tages med i budget 2023. 
  
På den baggrund indarbejdes den tekniske blok på 1.600.000 kr. årligt fra år 2023 og frem til formålet. 
 
 
 

Løbenummer 10-T-3 Udvalg: Økonomiudvalget 

Forslag 10-T-3: Opdeling af Social og Familie området 

Ændring (1.000 kr.) 
- foran mindreudgifter 

2023 2024 2025 2026 
800 800 800 800 

Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger) 
Ændring (- ved reduktion) 1 1 1 1 
     
Baggrund     

Bevilling 010-15  Administrativ organisation 
Basisbudget 
(1.000 kr.) 

2022 (22-PL) 2023 2024 2025 2026 
269.731 279.279 279.080 275.263 275.263 

Budgetændringer 4.214 2.150 0 0 
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I 2021 blevet det besluttet med virkning fra 2022 at opdele chefområdet Social og Familie i to, for blandt andet 
at styrke ledelseskraften i arbejdet med de økonomiske handleplaner. Der er primo 2022 ansat henholdsvis en 
Socialchef og en Familiechef, men der er ikke i forbindelsen med den organisatoriske justering taget stilling til 
finansiering. Dette giver en strukturel ubalance i Social- og Familiesekretariatets budget, i 2023 og frem i størrel-
sesordenen 0,8 mio. kr. Det bemærkes hertil at en del af budgettet er fundet inden for Social- og Familiesekre-
tariatets midler, idet den samlede udfordring er cirka 1,1 mio. kr. 
  
Nedenfor vises en oversigt over det aktuelle skøn med udgangspunkt i Budget 2022. Det bemærkes hertil at 
udfordringen er større i 2022 fordi der også her afholdes udgifter til fratrædelsesgodtgørelse for den tidligere 
Social- og Familiechef. 
  

Ubalance i Social- og Familie-
sekretariatet, 1.000 kr. 

2022 2023 

Budget 6.851 6.850 
Lønudgifter 8.074 7.400 
Driftsudgifter 250 250 
Resultat -1.473 -800 

  
Der er derfor behov for ved udarbejdelsen af budget 2023 at tage stilling til håndteringen af denne ubalance. 
Henset til at der allerede arbejdet med økonomiske handleplaner på både social og familieområdet foreslås det 
at Social- og Familiesekretariatet i 2022 tilføres midler svarende til den identificerede udfordring på 0,8 mio. kr., 
henset til at en del af udfordringen er håndteret inden for sekretariatets eget budget. 
  
På den baggrund indarbejdes den tekniske blok på 800.000 kr. årligt fra år 2023 og frem til formålet. 
 
 
 

Løbenummer 10-T-4 Udvalg: Økonomiudvalget 

Forslag 10-T-4: Vederlag til Byråd 

Ændring (1.000 kr.) 
- foran mindreudgifter 

2023 2024 2025 2026 
513 513 513 513 

Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger) 
Ændring (- ved reduktion) 0 0 0 0 
     
Baggrund     

Bevilling 010-10 Politik og beredskab m.v. 
Basisbudget 
(1.000 kr.) 

2022 (22-PL) 2023 2024 2025 2026 
60.547 61.283 61.334 61.951 61.951 

Politisk organisation 12.062 12.062 12.627 12.627 
 
I 2022 tilføjes Erhvervs- og planudvalget, hvilket medfører øgede vederlagsudgifter m.v. det er derfor nødven-
digt at tilføre midler svarende til udgifter, opgjort forneden for det ekstra udvalg. 
 

Omkostninger ekstra udvalg  
Formand  277.260 
Medlemmer 5  234.780 
I alt 512.040 

  
På den baggrund indarbejdes den tekniske blok på 513.000 kr. årligt fra år 2023 og frem. 
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Løbenummer 10-T-5 Udvalg: Økonomiudvalget 

Forslag 10-T-5: Digitale arbejdsplads – stigende licensudgifter efter ny SKI-tildeling 

Ændring (1.000 kr.) 
- foran mindreudgifter 

2023 2024 2025 2026 
1.120 900 900 900 

Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger) 
Ændring (- ved reduktion) 0 0 0 0 
     
Baggrund     

Bevilling 010-15  Administrativ organisation 
Basisbudget 
(1.000 kr.) 

2022 (22-PL) 2023 2024 2025 2026 
269.731 279.279 279.080 275.263 275.263 

IT og Digitalisering, drift 56.401 56.447 56.447 56.447 
 
Stigning i pris på Microsoft-brugerlicenser i 2023 efter ny SKI-tildeling 
Syddjurs Kommune har i 2022 fornyet licenser til samtlige kommunens medarbejdere på en forpligtende SKI-
aftale. Den samlede årlige prisstigning er på kr. 1 mio. 
  
Skift fra Skype for Business til Teams Telefoni i 2023 
Syddjurs Kommune anvender i dag Microsoft Skype for Business som kommunens samlede telefoniløsning. 
Microsoft har oplyst at den løsning har ”end of life”, hvorfor der skal skiftes til en telefoniløsning. Administratio-
nen foreslår skift til Microsoft teams Telefoni, der passer med organisations øvrige brug af Microsoft-løsninger 
og fungerer sammen med kommunens callcenterløsning og nødtelefoni.  
  
Skiftet betyder en øget årlig omkostning på kr. 0,4 mio. Kr. 
 
Lovpligtig webtilgængelighed 
I juni 2023 træder der nye lovkrav om tilgængelighed i kraft. Det foreslås derfor at afsætte ressourcer svarende 
til 220.000 kr.i 2023 til en tovholder i ledelsessekretariatet, der kan hjælpe fagområderne med den store op-
gave, så de er klar til at leve op til lovkravene.  
 
Den samlede årlige merudgift udgør 1,4 mio. kr., hvoraf det er muligt at afholde 0,5 mio. inden for den eksiste-
rende ramme. De tilbageværende øgede udgifter er kr. 0,9 mio. kr. Årligt med undtagelse af 2023, hvor udgiften 
er højere grundet Lovpligtig webtilgængelighed. 
 
 
 

Løbenummer 10-T-6 Udvalg: Økonomiudvalget 

Forslag 10-T-6: Udskiftning af kritiske netværk, øvrige lokationer 

Ændring (1.000 kr.) 
- foran mindreudgifter 

2023 2024 2025 2026 
450 450 450 450 

Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger) 
Ændring (- ved reduktion) 0 0 0 0 
     
Baggrund     

Bevilling 010-15  Administrativ organisation 
Basisbudget 
(1.000 kr.) 

2022 (22-PL) 2023 2024 2025 2026 
269.731 279.279 279.080 275.263 275.263 

IT og Digitalisering, drift 56.401 56.447 56.447 56.447 
 
Netværksløsninger på kommunens øvrige lokationer til sikring af den digitale velfærdsservice 
I de sidste 2 år er der på budgettet sikret midler til at udskifte netværksudstyr i administrationsbygningerne og 
på alle lokationer i Sundhed og Omsorg. 
It-netværket på kommunes øvrige lokationer er også forældet og fejlbehæftet. En stor del af netværksudstyret er 
10-15 år gammelt. En grundig analyse og test fra en ekstern it-leverandør har givet et samlet billede af, at både 
det kablede netværk og det trådløse netværk er langt fra kravene på en moderne arbejdsplads, hvor adgang til 
netværk og it-systemer udgør kernen i arbejdsgangene og den digitale velfærdsservice. Det foreslås derfor 
også at etablere den nye optimerede netværksløsning, baseret på moderne standarder og ren trådløs adgang til 
netværk, på alle kommunens øvrige lokationer.  
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Løbenummer 10-T-7 Udvalg: Økonomiudvalget 

Forslag 10-T-7: Anskaffelse og implementering af EG Sensum 

Ændring (1.000 kr.) 
- foran mindreudgifter 

2023 2024 2025 2026 
1.395 675 375 375 

Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger) 
Ændring (- ved reduktion) 0 0 0 0 
     
Baggrund     

Bevilling 010-15  Administrativ organisation 
Basisbudget 
(1.000 kr.) 

2022 (22-PL) 2023 2024 2025 2026 
269.731 279.279 279.080 275.263 275.263 

Digital transformation – puljer og 
proj. 
IT og digitalisering, drift 
IT og digitalisering, drift 

2.376 
 

56.401 
56.401 

2.123 
 

56.447 
56.447 

2.123 
 

56.447 
56.447 

2.123 
 

56.447 
56.447 

 
Socialområdets arbejde understøttes med høj grad af nødvendighed af gode og lovpligtige fagsystemer. Det er 
vigtigt, at der tages højde for udviklingen i blandt andet lovgivning med henblik på at sikre god og effektiv admi-
nistration og sagsbehandling på et område med kompleks lovgivning. 
 

Overblik over tilkøb af moduler og drift, 
1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 

EG Sensum – Engangsudgifter til imple-
mentering 

1.095 75 0 0 

EG Sensum – Ledelsesinformation og sty-
ring 

0 300 75 75 

EG Sensum – Årlige driftsudgifter 300 300 300 300 
I alt 1.395 675 375 375 

 
Syddjurs Kommune er en ud af blot fire kommuner i Danmark, der ikke i sagsbehandling på myndighedsområ-
det inden for det specialiserede voksenområde anvender et egentligt fagsystem. 
Syddjurs Kommune anvender i dag dele af fagsystemet EG Sensum, men ønsker at anskaffe alle fagsystemets 
moduler. Det vurderes at være centralt i forhold til datasikkerhed og arbejdet med fælleskommunale datastan-
darder på det specialiserede voksenområde. 
 
Som en del af anskaffelsen af EG Sensum tilkøbes et modul til medicinhåndtering. Anskaffelsen heraf foretages 
allerede i 2022, da det vurderes nødvendigt af hensyn til lovmedholdeligheden i forhold til det tilsyn som udføres 
af Styrelsen for Patientsikkerhed. I 2022 afholdes udgiften hertil selv af Social, men i indeværende budgetblok 
er den varige driftsudgift indarbejdet. 
 
Med anskaffelsen i 2023, vil der være behov for at tilføre en halv administrativ stilling i et år svarende til 220.000 
kr. til, at administrere de manuelle tilførsler af sager fra Sensum til AS2007. Dette er en midlertidig løsning frem 
til arbejdsgangen er automatiseret. 
 
Socialområdet står i de kommende år over for at skulle implementere den nye voksenudredningsmetode (VUM 
2.0), en metode til sagsbehandling på myndighedsområdet for voksne med handicap, psykiske vanskeligheder 
eller sociale problemer. I Aftale om kommunernes økonomi for 2022 fremgår det, at der "indføres indberetninger 
om udvikling af funktionsevneniveau i regi af VUM 2.0 fra Fælles Faglige Begreber, der introduceres som et fri-
villigt tilbud fra 2023 og gøres obligatorisk fra 2025”.  
 
Administrationen vurderer, at det er nødvendigt at indkøbe EG Sensum for i videst muligt omfang at sikre: 

• Systematisk borgerinddragelse og netværksinddragelse i sagsbehandlingen 
• Overholdelse af lovpligtige frister 
• Øget ensartethed i sagsbehandlingen 
• Sagsoverblik og økonomisk styring  
• Understøttelse af de fælleskommunale datastandarder i Fælles Faglige Begreber, der gøres obligato-

risk fra 2025. 
 
I forbindelse med anskaffelsen vil kontraktansvaret for EG Sensum blive flyttet fra Socialområdet til IT og Digita-
lisering, i lighed med den generelle styringsmodel for fagsystemer i Syddjurs Kommune. I forslag til budget 2023 
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vil budget svarende til de hidtidige driftsudgifter blive overført fra bevillingen Tilbud til voksen med særlige behov 
til bevillingen Administrativ organisation. 
  
 

Løbenummer 10-T-8 Udvalg: Økonomiudvalget 

Forslag 10-T-8: Forsikringsområdet – finansiering ved køb af nyt forsikringssystem 

Ændring (1.000 kr.) 
- foran mindreudgifter 

2023 2024 2025 2026 
0 0 0 0 

Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger) 
Ændring (- ved reduktion) 0 0 0 0 
     
Baggrund     

Bevilling 010-20 Generelle pulje 
Basisbudget 
(1.000 kr.) 

2022 (22-PL) 2023 2024 2025 2026 
13.965 5.409 -3.591 -3.591 -3.591 

Teknik og miljø sekretariatet –  
forsikring 14.409 14.409 14.409 14.409 

 
Forsikringsenheden i Syddjurs Kommune gør i dag brug af forsikringssystemet RMG C3. Forsikringsenheden 
vurderer, at det nuværende system er mangelfuldt i forhold udtræk af data til ledelsesrapportering og risikoaf-
dækning.   
 
Forsikringsenheden vurderer derfor, at der er et behov for et nyt forsikringssystem med virkning fra 2023, der 
kan samle data et sted, og dermed give mulighed for analyser og afrapportering i forhold til ledelsesrapportering 
og forebyggelsesøjemed.  
 
Med blokken foreslås, at etableringsudgiften i 2022 finansieres af Forsikringsenhedens forebyggelsespulje, og 
at den årlige driftsudgift med virkning fra 2023 finansieres delvis ved det afsatte budget på Arbejdsskadeområ-
det, og dels ved en stigning i forsikringspræmien til de decentrale institutioner.   
 
Syddjurs Kommune er delvis selvforsikrende, hvorfor det er af afgørende betydning, at Syddjurs Kommune ken-
der sin risiko. Syddjurs kommune skal arbejde professionelt og systematisk med risikostyring og forebyggende 
tankegang, således at risikoen for skader samt ulykker i organisationen - såvel menneskelige som materielle - 
fremover undgås eller begrænses i omfang.  
 
Forsikringsenheden foreslår derfor, at der indkøbes et nyt forsikringssystem. Valget er faldet på forsikringssy-
stemet Insubiz, der har følgende fordele:  
 

• bruges til registreringer af samtlige skader. Det kan være arbejdsskader, auto, ansvar, bygninger, løs-
øre, samt øvrige specialforsikringer, 

• anvendes til risikostyring, der på sigt skønnes at kan medføre besparelser,  
• opfylder de gældende krav i forhold til persondataforordningen,  
• systemet samler data et sted, der giver mulighed for analyser og afrapportering i forhold til ledelsesrap-

portering, forebyggelsesøjemed og i en udbudssituation,  
• systemet kan understøtte Forsikringsenhedens og HR afdelingens forebyggende indsatser på tværs af 

hele organisationen i Syddjurs kommune.  
• formidling af analyse og rapporter kan ske via illustrationer og overbliksbilleder, som underbygger og 

fremmer beslutningsprocesserne. 
 
Forsikringsenheden skønner, at det nye forsikringssystem kan understøtte Administrationens arbejde i forhold til 
fremtidige krav til forebyggelse af skader, og dermed på sigt reducere udgifterne.  
 
Omkostningerne ved forsikringssystemet RMG C3 er følgende:   
 

Udgift (hele 1.000 kr.) Udgift 2022 
Kr. 

Årlig udgift i årene 
2023-2026 kr. 

Nuværende forsikringssystem RMG C3 – årlig udgift 20 20 
Nuværende forsikringssystem RMG C3 – opgradering anslået *  100 - 
Samlet udgift – RMG C3 120 20 

*Systemet er ikke tidssvarende og vil derfor kræve en større opgradering, anslået til 0,1 mio. kr. På trods af 
dette vil systemet stadig være mangelfuldt i forhold udtræk af data til ledelsesrapportering og risikoafdækning. 
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Omkostningerne ved forsikringssystemet Insubiz er følgende:   
 
 

Udgift (hele 1.000 kr.) 
 

Udgift 2022 
Kr. 

Årlig udgift 
2023-2026 kr. 

Forsikringssystemet Insubiz – etableringsudgift * 129  
Forsikringssystemet Insubiz – årlige licensudgifter *  190 
Forsikringssystemet Insubiz – årlige supportomkostninger *  10 
Samlet udgift – Insubiz 129 200 

* Priserne er inklusive drift, hosting, overvågning, løbende vedligeholdelse, fejlretning og levering af samtlige 
ydelser under aftalen, medmindre andet fremgår direkte. Forudsætningen er en 3-årig aftale med automatisk 
1-årig forlængelse.  
 
Den årlige merudgift udgør 0,18 mio. kr. med virkning fra 2023, som foreslås finansieret af følgende områder:  
 

Forsikringsområde / opkræves hos 
(Hele 1.000 kr.) 

 Årlig udgift 
(2021-priser) 

kr. 

Andel af  
merudgift  

kr. 

Ny årlig  
udgift 
 kr. 

Bygningsforsikring – Ejendomme 1.627 20 1.647 
Løsøreforsikring – de decentrale institutioner 638 8 646 
Autoforsikring – de decentrale institutioner 1.903 23 1.926 
Arbejdsskade – forsikringsafdelingen 10.627 129 10.756 
Samlet  14.795 180 14.975 

 
 
 

Løbenummer 10-T-9 Udvalg: Økonomiudvalget 

Forslag 10-T-9: Teknik og miljø – administration af Den nye LER lov (LedningsEjerRegister)  

Ændring (1.000 kr.) 
- foran mindreudgifter 

2023 2024 2025 2026 
600 600 600 0 

Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger) 
Ændring (- ved reduktion) 1 1 1 0 
     
Baggrund     

Bevilling 010-15 Administrativ organisation 
Basisbudget 
(1.000 kr.) 

2022 (22-PL) 2023 2024 2025 2026 
269.731 279.279 279.079 275.263 275.263 

Mobilitet – lønsum 3.123 3.123 3.123 3.123 
 
LER loven (LedningsEjerRegister) trådte delvist i kraft pr. 1/1-2018. Den indebærer, at alle kommunens lednin-
ger skal optræde i registeret senest i 2023. Der er ingen af kommunens ledninger, der optræder i registeret i 
dag.  
 
De ledninger det drejer sig om, er alle ledninger der ligger i vejarealet. Det er således ledninger til gadelys, til 
signalanlæg, dræn (dem er der flest af), afvandingsledninger, samt eventuelt øvrige (herunder fiber og andet 
informationsteknologi). 
 
Der foreslås afsat en blok i perioden 2023 - 2025 (tidsbegrænset) til implementering af opgaven, som i 2023 
består af opstart af opgaven bestående af rådgivning, udstyr og feltregistrering/databaseregistrering. I perioden 
2024 – 2025 handler det om fortsat feltregistrering og registrering i databasen (LER). Det skønnes ikke muligt at 
løse opgaven indenfor eksisterende normering i mobilitet.  
 
Skønnet på anvendelsen til feltregistrering og databaseregistrering er baseret på erfaringer fra andre sammen-
lignelige kommuner.  
 
Revidering af LER loven er en del af ”Den fælles offentlige digitaliseringsstrategi”. Der fremgår deraf, at der skal 
etableres en digital platform for udveksling af data om nedgravet infrastruktur, der skal effektivisere arbejds-
gange, reducere graveskader og give mulighed for at koordinere gravearbejder og udnytte synergi mellem for-
skellige forsyningsinfrastrukturer. 
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LER-loven fastsætter, at en ledningsejer, der undlader at lade sig registrere i Ledningsejerregistret eller undla-
der at ajourføre sine oplysninger, kan straffes med bøde, hvis undladelsen er forsætlig eller groft uagtsom. Stra-
ten fastsættes af klima-, energi- og forsyningsministeren. 
 
Budgettet til lønsum afsættes under Økonomiudvalget.  
 
 
 

Løbenummer 10-T-10 Udvalg: Økonomiudvalget 

Forslag 10-T-10: Teknik og miljø - registrering af kommunens bygninger vedr. brandtilsyn 

Ændring (1.000 kr.) 
- foran mindreudgifter 

2023 2024 2025 2026 
300 300 300 0 

Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger) 
Ændring (- ved reduktion) 0,5 0,5 0,5 0,5 
     
Baggrund     

Bevilling 010-15 Administrativ organisation 
Basisbudget 
(1.000 kr.) 

2022 (22-PL) 2023 2024 2025 2026 
269.731 279.279 279.079 275.263 275.263 

Ejendomme – lønsum 4.859 4.859 4.859 4.859 
 
Med virkning fra 2022 trådte en ny brandsynsbekendtgørelse i kraft, som har stor betydning for, hvorledes kom-
muner arbejder med brandsyn. Den nye bekendtgørelse kræver en ny måde, hvorpå kontrollen af brandsikker-
hed i en lang række bygningstyper skal foretages.  
 
Kontrollerne i den nye brandsynsbekendtgørelse bevirker, at bygningsejere kan få påbud, hvis ikke de opfylder 
kontrol- og dokumentationskravene, når beredskaber går brandsyn. Mange af de nye kontroller som skal udfø-
res er blandt andet brandslukningsudstyr og brandtekniske anlæg, ligesom der også skal udføres årlig kontrol af 
den passive og aktive brandsikring, såsom branddøre, flugtveje, brand mæssige adskillelser og gennemføringer 
med mere.   
 
Helt konkret indebære den nye brandsynsbekendtgørelse følgende nye opgaver for Ejendommme:  

- Indsamling af materiale for hele den kommunale bygningsmasse: 
• Indsamling af retvisende plantegning over bygninger 
• Brandplaner 
• Inventaropstillingsplaner 
• Pladsfordelingsplaner 
• Brandstrategi 
• DKV plan (Brand) 
• Information om brandteknisk dimensionering 
• Dispensationer 
• Brandtekniske notater 

- Redegørelse for følgende på hele den kommunale bygningsmasse: 
• Anvendelse 
• Anvendelseskategori 
• Risikoklasse 
• Brandklasse 
• Byggeår/ombygnings år 
• M² 
• Personbelastning pr. bygningsafsnit 
• Sagsbehandlet efter hvilket/hvilke reglementer 
• Dispensationer efter byggeloven 

- Tilvejebringe manglende dokumentation i forhold til ovennævnte på hele den kommunale bygnings-
masse 

- Projektering og udførelse af mangler/påbud efter brandtilsyn der gås efter 1. april. (her skal påregnes 
omkostninger for lovliggørelse af eksisterende forhold) 

- Opdatering af ovennævnte dokumentation efter udførelse af mangler/påbud 
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Det skønnes at ovennævnte ekstraopgaver som minimum medfører et halvt årsværk over en treårig periode. 
Svarende til 300.000 kr. om året i tre år. Det skønnes ikke muligt at løse opgaven indenfor eksisterende norme-
ring i Ejendomme.  
 
Budgettet til lønsum afsættes under Økonomiudvalget.  
 
 

Løbenummer 10-T-11 Udvalg: Økonomiudvalget 

Forslag 10-T-11: Øget administrationsbidrag til Udbetaling Danmark & Seniorpensionsenhe-
den 

Ændring (1.000 kr.) 
- foran mindreudgifter 

2023 2024 2025 2026 
224 224 224 224 

Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger) 
Ændring (- ved reduktion) 0 0 0 0 
     
Baggrund     

Bevilling 010-15  Administrativ organisation 
Basisbudget 
(1.000 kr.) 

2022 (22-PL) 2023 2024 2025 2026 
269.731 279.279 279.079 275.263 275.263 

Administrations bidrag 10.881 10.881 10.881 10.881 
 
Udbetaling Danmark har i juli meldt nye skøn ud for 2023. Der er en mindre stigning end dem der er brugt til ba-
sisbudgettet for 2023. 
 
Fordelingen af de i alt 223.941 kr. Tilføres hhv. Udbetaling Danmark svarende til 186.007 kr. og Seniorpensi-
onsenheden svarende til 37.934 kr. 
 
 
 

Løbenummer 10-T-12 Udvalg: Økonomiudvalget 

Forslag 10-T-12: Obligatorisk cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren 

Ændring (1.000 kr.) 
- foran mindreudgifter 

2023 2024 2025 2026 
250 225 0 0 

Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger) 
Ændring (- ved reduktion) 0 0 0 0 
     
Baggrund     

Bevilling 010-15  Administrativ organisation 
Basisbudget 
(1.000 kr.) 

2022 (22-PL) 2023 2024 2025 2026 
269.731 279.279 279.079 275.263 275.263 

IT og digitalisering, drift 56.401 56.447 56.447 56.447 
 
Den sikkerhedspolitiske situation efter invasionen af Ukraine betyder ekstra opmærksomhed på at have styr på 
informationssikkerheden i kommunerne for at kunne modstå trusler og angreb. Det øgede trusselsniveau og det 
øgede fokus på sårbarheder i de digitale systemer, vil i alle kommuner betyde, at der skal bruges yderligere res-
sourcer på at opretholde sikker drift. Ændringer i Center for Cybersikkerheds vurderinger af trusselsniveauet i 
Danmark kan ske med meget kort eller uden varsel.  
 

Derfor fremgår det også af økonomiaftalen for 2023, at Regeringen og KL i lyset af den sikkerhedspolitiske situ-
ation er enige om, at der er behov for at styrke cybersikkerheden og sikre, at samfundskritiske funktioner er be-
skyttet. 
 
Cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren 
Konkret skal kommunerne indenfor de næste to år indgå i tættere samarbejde om cybersikkerheden på sund-
hedsområdet. Det betyder, at kommunerne skal investere yderligere i udstyr og løsninger, der kan opfange ond-
sindede cyberangreb samt opbygge kompetencer til at kunne indgå i arbejdet med øget fælles overvågning af 
og håndtering af trusler. Krav om at indgå i dette stammer fra Strategi for cyber- og informationssikkerhed i 
sundhedssektoren, der blev aftalt mellem regeringen, Danske Regioner og KL i januar 2019. 
 
Udmøntningen af strategien er i gang. KL har igangsat projektet ”Kommunalt værn mod cyberkriminalitet” under 
Kommunernes Digitaliseringsprogram 2021-2025. Der oprettes et nationalt center i Sundhedsdatastyrelsen 
(DCISSund), hvor kommunerne skal opkobles i 2023-2024.  
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Sundhedsministeriet oplyser at kommunerne samlet vil skulle anvende midler på opstartsinvesteringer og års-
værk/kompetencer for i alt 66 mio. kr. i 2023 og 2024. Syddjurs andel heraf er kr. 475.000. Dernæst vil der være 
behov for at have ressourcer og kompetencer til at indgå i overvågningen i de efterfølgende år. 
 
KL rejste i økonomiforhandlingerne krav om, at kommunerne som minimum kompenseres for dette, men på 
grund af den stramme økonomiaftale, er dette en del af det, kommunerne selv skal prioritere. 
 
 

Løbenummer 10-L-1 Udvalg: Økonomiudvalget 

Forslag 10-L-1: Lov- og cirkulæreprogram – Lov om ændring af lov om pas til danske statsbor-
gere mv. 

Ændring (1.000 kr.) 
- foran mindreudgifter 

2023 2024 2025 2026 
37 37 37 37 

Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger) 
Ændring (- ved reduktion) 0 0 0 0 
     
Baggrund     

Bevilling 010-15 Administrativ organisation  
Basisbudget 
(1.000 kr.) 

2022 (22-PL) 2023 2024 2025 2026 
269.731 279.279 279.079 275.263 275.263 

Borgerservice, Syddjurs 13.142 13.142 13.142 13.142 
 
Lovændringen medfører, at pas fremover ikke længere kan fremsendes med posten, men i stedet skal afhentes 
i Borgerservice. Ændringen forventes at medføre ekstra kasseekspeditioner i kommunen, hvilken vil kræve eks-
tra ressourcer til at løfte opgaven. 
 

10.2 Blokke afledt af effektiviseringsforslag 
 

Løbenummer 10-E-1 Udvalg: Økonomiudvalget 

Forslag 10-E-1: Nulstilling af pulje 2023 - effektivisering 

Ændring (1.000 kr.) 
- foran mindreudgifter) 

2023 2024 2025 2026 
9.000 9.000 9.000 9.000 

Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger) 
Ændring (- ved reduktion) 0 0 0 0 
 
Baggrund     

Bevilling 010-20 Generelle puljer 
Basisbudget 
(1.000 kr.) 

2022 (22-PL) 2023 2024 2025 2026 
 5.409 -3.591 -3.591 -3.591 

Generelle reserver og reduktioner -9.000 -18.000 -18.000 -18.000 
 
På baggrund af de seneste års betydelige omlægninger og besparelsesinitiativer besluttede Byrådet i Budget 
2021-2024 at nedsætte det årlige effektiviseringskrav. Konkret blev indlagt effektiviseringer på 0,5 % af kommu-
nens serviceudgifterne årligt fra 2022, svarende til et ekstra økonomisk råderum på 9 mio. kr. i 2022, 18 mio. kr. 
i 2023 samt 27 mio. kr. i 2024.  
 
Generelt arbejdes der med følgende effektiviseringstemaer der over tid vil effektivisere kommunens driftsvirk-
somhed: 

• Generelt arbejdes der på at optimere arbejdsprocesser og tilrettelægge arbejdet, således at der er opti-
meret brug af ressourcer i ydertimerne og tidspunkter hvor opgavepresset er mindst. 

• Optimeret ruteplanlægning. 
• Reducere sygefravær via bedre arbejdsmiljø, øget arbejdsglæde og god ledelse.  
• Øget brug af indkøbsaftaler og e-handel 
• Mindre brug af eksterne konsulenter. 
• Implementering af arbejds- og mødeformer der inkluderer læring fra COVID-19 og indebærer øget brug 

af digitale møder og mindre befordring. 
• For at understøtte effektiviseringer investeres 1,0 mio. kr. i projektet digitale assistenter der automatise-

rer administrative processer og selvbetjeningsløsninger for borgerne. Det kan f.eks. være behandling af 
aktindsigtsanmodninger, beregning af ydelser eller betaling af lægeregninger.  
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• Virtuel borgermodtagelse og styrkelse af automatisering i mødet med borger  
• Investering i medarbejderportal der i højere grad understøtter samarbejde, udvikling og kommunikation, 

og gør hverdagen nemmere. 
• Implementering af Microsoft 365 der gør det nemmere at samarbejde og kommunikere internt i kommu-

nen og eksternt til samarbejdspartnere og borgere. 
 
 
 

Løbenummer 10-E-2 Udvalg: Økonomiudvalget 

Forslag 10-E-2: Økonomiudvalget - effektivisering 

Ændring (1.000 kr.) 
- foran mindreudgifter) 

2023 2024 2025 2026 
-1.391 -1.391 -1.391 -1.391 

Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger) 
Ændring (- ved reduktion) 0 0 0 0 
 
Baggrund     

Bevilling 010-10 /010-15 Administrativ organisation / Politik og beredskab m.v. 
Basisbudget 
(1.000 kr.) 

2022 (22-PL) 2023 2024 2025 2026 
0 340.561 340.413 337.214 337.214 

     
 
Økonomiudvalget andel af effektiviseringerne i 2023 udgør 1.391.000 kr. Jf. Tabel 1. Effektiviseringsforslagene 
udmøntes et år ad gangen og det er derfor vist akkumuleret nedenfor, da effektiviseringerne i 2022 er udmøntet. 
 
Tabel 1: Økonomiudvalgets andel af effektiviseringskrav på 9, 18 og 27 mio. kr. 

 1.000 kr. 2021-pl 2023 2024 2025 2026 

010-10 Politik og beredskab m.v. 59 118 177 177 

010-15 Administrativ organisation 1.332 2.664 3.995 3.995 

010 I alt 1.391 2.782 4.172 4.172 

 
Effektiviseringsforslagene udmøntes et år ad gangen og der skal udmøntes et effektiviseringskrav på 1,391 mio. 
kr. fra 2022 og frem på økonomiudvalgets område. 
 
Politik og beredskab m.v. (010-10) 
Effektiviseringen på 59.000 kr. årligt udmøntes blandt andet ved øget brug af digitale møder (reducerede befor-
dringsudgifter og mødeforplejning), samt i forbindelse med planlægning af den generelle aktivitet på området.  
 
Administrativ organisation (010-15) 
Bevillingen ”Administrativ organisation (010-15)” er fordelt på flere chefområder. I tabel 2 herunder er effektivi-
seringskravet for ”Administrativ organisation (010-15)” fordelt på chefområder.  
 
Tabel 2: Fordeling af effektiviseringen på bevillingen Administrativ organisation (010-15) 

kr.1.000  2023 2024 2025 2026 

0 Sekretariat for Ledelse og Politik 103 206 310 310 
1 Staben 482 963 1.445 1.445 
2 Beskæftigelse 250 501 751 751 
3 Børn og Læring 22 44 65 65 
4 Natur, Teknik og Miljø 158 315 473 473 
5 Kultur og borger 86 173 259 259 
6 Sundhed og Omsorg 67 135 202 202 
7 Social 51 101 152 152 
8 Familie 113 226 339 339 
Hovedtotal 1.332 2.664 3.995 3.995 

 
Effektiviseringerne vil blive effektueret ved en række tiltag som følge af fortsat digitalisering, udvikling af samar-
bejdsrelationer mellem kommunens enheder med sigte på processer, der gør hverdagen nemmere samt redu-
ceret brug af eksterne konsulenter.  
 
• Reduceret brug af eksterne konsulenter ved omlægning til egenproduktion, hvilket i visse situationer vil give 

anledning til prioritering mellem administrative opgaver. 
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• Fortsat øget brug af digitale assistenter. 
• Implementering af arbejds- og mødeformer der inkluderer læring fra COVID-19 og indebærer øget brug af 

digitale møder og digital kompetenceudvikling, digitale møder mv. og mindre befordring. 
• Moderniseret og nemmere servicedesksystem til intern service og support. 
• Understøttende ressourcer til fagområderne ift. webtilgængelighed, risikovurderinger og databehandlerafta-

ler (GDPR).  
• Implementering af Microsoft 365 der gør det nemmere at samarbejde og kommunikere internt i kommunen 

og eksternt til samarbejdspartnere og borgere. 
• Optimering af arbejdsgange ved udnyttelse af de digitale værktøjer i forbindelse med fagsystemer mm., der 

er udviklet de seneste år. 
 
 

10.3 Øvrige blokke i direktionens oplæg 
 

Løbenummer 10-D-1 Udvalg: Økonomiudvalget 

Forslag 10-D-1: Fortsat indsats ift. udbredelse af højhastighedsnet i Syddjurs Kommune 

Ændring (1.000 kr.) 
- foran mindreudgifter 

2023 2024 2025 2026 
190 190 0 0 

Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger) 
Ændring (- ved reduktion) 0 0 0 0 
     
Baggrund     

Bevilling 010-15  Administrativ organisation 
Basisbudget 
(1.000 kr.) 

2022 (22-PL) 2023 2024 2025 2026 
269.731 279.279 279.080 275.263 275.263 

IT og Digitalisering, drift 56.401 56.447 56.447 56.447 
 
Fremtidssikret Digital Infrastruktur er en væsentlig forudsætning for kunne udbrede digitale tjenester, optimere 
kommunikationen, skabe nye netværks-og løsningsmodeller. Den digitale infrastruktur og højhastighedsnet i 
hele Syddjurs Kommune skal løftes op på et fremtidssikret niveau, som dermed skaber et digitalt grundlag for at 
understøtte vækst, beskæftigelse og bosætning - samt udgøre den grundlæggende forudsætning for de eksiste-
rende virksomheder og for iværksætteri. 
  
Arbejdet på at nå de politiske mål er i Syddjurs Kommune godt på vej til at blive fuldt opdateret til højhastigheds-
infrastruktur, og det åbner mulighed for udbredelse af nye offentlige digitale velfærdstjenester, digital kommuni-
kation og sikring af den kommunale produktion. Til og med 2022 har en projektleder/koordinator fra Syddjurs 
Kommune, i et tæt samarbejde mellem borgere, foreninger og erhvervsliv, været med til at sikre at husstande, 
virksomheder og fritidshuse i kommunen bl.a. kunne tilslutte sig højhastighedsnet således at 87% af samtlige 
husstande, fritidshuse og virksomheder er digitalt fremtidssikret. I 2018 fik borgere og foreninger i Syddjurs 
Kommune tilskud på 10,2 mio.kr. fra Statens Bredbåndspulje til 9 projekter som gennemføres i 2019 og 2020 og 
igen i 2019 fik borgere og virksomheder fra Norddjurs og Syddjurs tilsammen 10,8 mio. kr. fra Statens Bred-
båndpulje, helt konkret til 14 højhastighedsprojekter som ligger spredt over hele Djursland og som gennemføres 
i 2020 og 2021. I 2023 er der en ny statslig Bredbåndspulje. 
  
Det foreslås at forlænge Syddjurs Kommunes indsats ift. højhastighedsnet i 2023 og 2024 så borgere, virksom-
heder og ejere af fritidshuse fortsat sikres hjælp og information til at søge centrale statslige puljer eller projekter 
med forsyningsselskaber for at kunne realisere projekter, primært i landområder og landsbyer. 
  
Der søges om 380.000 kr. i alt i 2023 og 2024, hvorefter indsats og resultater evalueres. Midlerne tildeles It og 
Digitalisering. 
  



Budget 2023 Direktionens budgetoplæg - drift 25. august 2022 

- 20 - 

 
 

Løbenummer 10-D-2 Udvalg: Økonomiudvalget 

Forslag 10-D-2: Understøttende ressourcer til fagområderne ift. lovpligtige risikovurderinger og 
databehandleraftaler (GDPR) 

Ændring (1.000 kr.) 
- foran mindreudgifter 

2023 2024 2025 2026 
240 240 0 0 

Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger) 
Ændring (- ved reduktion) 0 0 0 0 
     
Baggrund     

Bevilling 010-15  Administrativ organisation 
Basisbudget 
(1.000 kr.) 

2022 (22-PL) 2023 2024 2025 2026 
269.731 279.279 279.080 275.263 275.263 

IT og Digitalisering, drift 56.401 56.447 56.447 56.447 
 
Lovpligtige datafortegnelser, risikovurderinger, databehandleraftaler og tilsyn 
Reglerne om behandling af personoplysninger er forankret i den europæiske Databeskyttelsesforordning, 
GDPR, og suppleres i Danmark af Databeskyttelsesloven. Reglerne viderefører flere af reglerne fra den tidligere 
Persondatalov. Det gælder bl.a. krav om, at den dataansvarlige skal udarbejde risikovurderinger, indgå databe-
handleraftaler og føre tilsyn med sine data-behandlere. 
  
Retsområdet er ikke nyt. Men fokus er skærpet, da indeholder GDPR straffebestemmelser, som kan aktiveres 
ved manglende overholdelse af loven. Samtidig medfører den omfattende digitalisering i Danmark en platform 
for nye kriminalitetsformer, som også skærper fokus på databeskyttelse. 
Navnlig offentlige myndigheder behandler omfattende mængder persondata, og ressourcetrækket til arbejdet 
med risikovurderinger, databeskyttelse, administrationen og dokumentationen heraf er derfor vokset markant på 
kort tid. Det samme er nødvendigheden af et velfungerende tværfagligt samarbejde mellem jurister, it-speciali-
ster og fagspecialister. 
Ved årets udgang er der registreret 404 aktive databehandleraftaler, alene for virksomheds- og fagsystemer. 
Hertil kommer alle de aftaler der dækker den driftsopgaver med eksterne parter samt projektsamarbejder 
  
Det foreslås at der afsættes ekstra ressourcer til at understøtte fagområderne i 2023 - 2025, da Syddjurs Kom-
mune har et stort efterslæb bestående af mere end hundrede systemer som skal have udarbejdet en opdateret 
risikovurdering og efterfølgende databehandleraftale. Ressourcen skal også kunne sikre rådgivning af fagområ-
derne ud i persondataret, de GDPR-juridiske aspekter af samarbejdsaftaler samt assisterer fagområderne med 
udarbejdelsen af deres risikovurdering og databehandleraftaler. 
  
Det opleves i stigende grad, at kommuner der ikke har styr risikovurderinger og databehandleraftaler, får bøder 
fra politiet efter indstilling fra Datatilsynet. 
Der søges i alt om kr. 0,48 mio. kr. i 2023 og 2024, der tildeles afdelingen It og Digitalisering. 
 
 

Løbenummer 10-D-3 Udvalg: Økonomiudvalget 

Forslag 10-D-3: Besparelser på administrationen  

Ændring (1.000 kr.) 
- foran mindreudgifter 

2023 2024 2025 2026 
-3.000 -4.500 -6.000 -6.000 

Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger) 
Ændring (- ved reduktion) -6 -9 -12 -12 
     
Baggrund     

Bevilling 010-15  Administrativ organisation 
Basisbudget 
(1.000 kr.) 

2022 (22-PL) 2023 2024 2025 2026 
269.731 279.279 279.080 275.263 275.263 

     
 
Direktionen har som led i at skærpe den administrative styringskapacitet fagligt og økonomisk gennemført en 
række investeringer og prioriteringer organisatorisk og IT-systemmæssigt. Ud over de organisatoriske tiltag gen-
nemført er der foretaget investeringer i nye digitale løsninger, sagssystemer og beslutningsstøtte. De gennem-
førte økonomiske prioriteringer og investeringer ønskes gennemført med det sigte at holde de samlede admini-
strative udgifter i ro i tråd med de politiske ønsker for området, ligesom det skal bidrage til overholdelse af en 
udfordret serviceramme for Syddjurs Kommune. 
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På baggrund af en stigning over en årrække i administrative stillinger i Syddjurs Kommune, blev der på foran-
ledning af Direktionen i 2021 udarbejdet en analyse af udviklingen i administrative stillinger for perioden 2014-
2021, jf. bilagte analyse. Analysen viser, at særligt to områder tegner sig for væksten i administrative stillinger i 
perioden. Det drejer sig om beskæftigelsesområdet og familieområdet.   
  
På den baggrund foreslås det, at der gennemføres reduktioner inden for de to områder samt samlede admini-
strative organisations økonomiske rammer, som en del af budgetlægningen for Budget 2023 og budgetover-
slagsår 2024-2026.  
  
Foruden bidrag fra beskæftigelsesområdet og familieområdet lægges der op til, at den samlede administration 
generelt set bidrager forholdsmæssigt med et tilsvarende beløb jævnfør tabellen nedenfor.   
  
Tabel 1. Budget 2023: Besparelser på administrationen  

Mio. kr.  2023  2024  2025  2026  
Beskæftigelsesområdet  1,5  1,5  1,5  1,5  
Familieområdet  0,5  1,5  1,5  1,5  
Administration – fælles. 
Forholdsmæssig forde-
ling på tværs af alle chef-
områder  

1,0 1,5  3,0  3,0  

I alt  3,0  4,5  6,0  6,0  
  
I den forbindelse peges der på bl.a. brugen af eksterne konsulenter som generelt set ønskes nedbragt i de kom-
mende år, ligesom der kan være en række puljer på tværs af den administrative administration som skal nedpri-
oriteres eller nedlægges. Det må desuden forventes, at reduktionerne kan medføre længere sagsbehandlingstid 
forbindelse med udarbejdelse af sager, notater, analyser, projektbeskrivelser mv. 
 
Tabel 2: Fælles forholdsmæssig fordeling i 2023, fordelt på lønsummer på bevillingen Administrativ or-
ganisation 

kr.1.000  Budget 20223 Andel af be-
sparelser  

1 Staben 47.946 234 
2 Beskæftigelse 45.826 223 
3 Børn og Læring 5.529 27 
4 Natur, Teknik og Miljø 42.434 207 
5 Kultur og borger 16.446 80 
6 Sundhed og Omsorg 14.141 69 
7 Social 9.490 46 
8 Familie 23.289 114 
Ialt 205.101 1.000 

 
Budgetreduktionen svarer ved fuld effekt til ca. 10-12 fuldtidsstillinger på tværs af chefområderne medmindre 
hele eller dele af budgetreduktionerne udmøntes på den øvrige drift til eksempelvis til eksterne konsulenter, pul-
jer ol.  
  
Ydermere er der indarbejdet effektiviseringer samlet set for ni mio. Kr. Hvoraf administrativ organisation står for 
at udmønte effektiviseringer svarende til ca. 1.4 mio. kr. Årligt fra 2023 i budgetforslaget som fordeles relativt på 
udvalg efter serviceudgifter jævnfør blok 10-E-2.  
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Løbenummer  10-D-4  Udvalg:  Økonomiudvalget  
Forslag  10-D-4: Budgetreduktioner  
Ændring (1.000 kr.) 
- foran mindreudgifter) 

2023  2024  2025  2026  
0 -20.000 -20.000 -20.000 

Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger)  
Ændring (- ved reduktion) 0 -35 -35 -35 
  
Baggrund          
Bevilling  Flere Samlede serviceudgifter 
Basisbudget 
(1.000 kr.)  

2022 (22-PL)  2023  2024  2025  2026  
1.941.200 2.047.000 2.047.000 2.060.000 2.082.000 

 
Den samlede økonomi i Syddjurs Kommune er under pres. Den demografiske vækst medfører stigende udgifter 
på velfærdsområderne og behov for investeringer på anlægsområdet.   
  
Et betydeligt træk på likviditeten i 2022 betyder samtidigt, at kassebeholdningen (målt som 365 dages gennem-
snit) i budgetforslaget ligger under målsætningen i den økonomiske politik.   
  
På den baggrund foreslås der en proces frem mod Budget 2024, hvor der, med tidlig politisk involvering, udar-
bejdes et grundlag for at foretage omprioriteringer, som sikrer større grad af strukturel balance i budgetterne.  
  
I forlængelse af budgetvedtagelsen lægges op til en proces, hvor administrationen via de enkelte fagudvalg, 
udarbejder omprioriteringsforslag, der samlet giver budgetreduktioner på 30 mio. kr. Af et samlet katalog på 30 
mio. kr. indregnes forventning om, at Byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2024, tilslutter sig bud-
getreduktioner for samlet 20 mio. kr.   
 
Ved at iværksætte processen ultimo 2022 forventer administrationen, at der er mulighed for udvikling af forslag i 
en proces, der bygger på inddragelse af medarbejdere og borgere. Det er målet, at forslagene i videst mulige 
omfang lægger op til strategiske omstillinger, der er udtryk for nytænkning, øget brug af teknologi og ny viden, 
frisættelse af faglige medarbejdere samt øget samspil med det civile samfund, organisationer og virksomheder.  
 
I tabellen fremgår fordeling af 30 mio. kr. fordelt på udvalgene efter andel af serviceudgifter.   
  
Udvalg og bevilling  

Budget til ser-
vice i 2024  

Fordelt 30 
mio. kr.  

Samlet Syddjurs Kommune  2.061.496  -30.000 

10 Økonomiudvalget (ekskl. generelle puljer)  342.636  -4.985 

11 Familie-, Børne- og Læringsudvalget  756.805  -11.012 

12 Sundheds- og Ældreudvalget  493.018  -7.176 

13 Erhvervs- og Planudvalget  8.996  -131 

14 Natur-, Teknik- og Miljøudvalget  176.731  -2.573 

15 Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget  63.658  -927 

16 Social- og Beskæftigelsesudvalget  219.652  -3.196 
 
 
 

Løbenummer 10-D-5 Udvalg: Økonomiudvalget 

Forslag 10-D-5: Muligheder i aftalen om rammer for en helhedsorienteret indsats 

Ændring (1.000 kr.) 
- foran mindreudgifter) 

2023 2024 2025 2026 
300 0 0 0 

Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger) 
Ændring (- ved reduktion) 0 0 0 0 
 
Baggrund     

Bevilling 010-15 Administrativ organisation 
Basisbudget 
(1.000 kr.) 

2022 (22-PL) 2023 2024 2025 2026 
62.534 62.794 62.801 62.801 62.801 
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Aftale om rammerne for en helhedsorienteret indsats for borgere med komplekse problemer  

I december 2018 indgik regeringen og en række partier ”Aftale om rammerne for en helhedsorienteret indsats 
for borgere med komplekse problemer”. Med aftalen var parterne enig om 10 principper for en ny hovedlov, som 
skal skabe rammerne for en helhedsorienteret indsats for borgere med komplekse og sammensatte behov. For-
målet med den nye lov er, at flere bliver i stand til at mestre eget liv og komme i beskæftigelse. I juni 2022 blev 
der indgået en politisk aftale om udmøntningen af aftalens 10 principper. Sociale udfordringer er ofte kom-
plekse, og mange udsatte mennesker kan derfor have kontakt til flere forskellige sagsbehandlere og forvaltnin-
ger i kommunen, og det kan være uoverskueligt. Med den nye aftale får borgere med komplekse udfordringer 
mulighed for at få en mere enkel og sammenhængende indsats, som er samlet i én plan.  

Aftalen betyder derfor, at der indføres en ny lov, som samler lovgivning fra flere områder. Dermed kan kommu-
nale sagsbehandlere tilbyde en samlet udredning og en samlet indsats på tværs af fagområder, så borgeren 
ikke behøver at navigere mellem dem. Aftalen skal dermed understøtte borgere med sammensatte problemer 
og potentiale for udvikling og progression i forhold til arbejdsmarkedet og øget livsmestring.  

Elementerne i aftalen indfases fra den 1. juli 2023 og 2 år frem, og kommunerne vælger selv, hvordan man vil 
organisere indsatsen.  

Erfaringer i Syddjurs Kommune  

I Syddjurs Kommune er der via Styrket Helhed allerede erfaringer med at arbejde helhedsorienteret med mål-
grupperne i den nye politiske aftale. Styrket Helhed er en afdeling, der siden 2019 har arbejdet helhedsoriente-
ret på tværs af beskæftigelses-, familie- og socialområdet.  

Men med aftalen om helhedsorienterede indsatser skærpes kravene til kommunernes indsats betydeligt, da lov-
givningen for forskellige områder samles i en ny hovedlov, som giver sagsbehandlere bedre mulighed for at 
finde løsninger på komplekse problemer i samarbejde med borgeren.  

Inden Syddjurs Kommune beslutter den endelige implementering af fremtidens helhedsorienterede indsatser, er 
det derfor vigtigt, at organiseringsmodellen tager afsæt i eksisterende erfaringer, samt målgruppens størrelse, 
målgruppens karakteristika og dermed borgernes behov. Dette analysearbejde kan afholdes inden for eksiste-
rende budgetter på tværs af de tre berørte fagområder. 

I forhold til familieområdet er der iværksat tiltag med henblik på at få en mere effektiv løbende sagsopfølgning. 
Der er også behov for en socialfaglig og økonomisk vurdering af viften af forebyggende foranstaltninger samt af 
arbejdsgangene i samarbejdet mellem Familierådgivningscentret og Center for Børn, Unge og Familie. Og afta-
len om en ny hovedlov giver anledning til også i et bredere perspektiv at undersøge udviklingsmuligheder i for-
hold til organiseringen af opgaveløsningen på familieområdet. Det vil være hensigtsmæssigt at få et analytisk 
blik udefra på at afdække disse udviklingsmuligheder. Det foreslås derfor, at der afsættes 0,3 mio. kr. i 2023 til 
med ekstern bistand at gennemføre analysearbejdet på familieområdet.  

 
FINANSFORSKYDNINGER  
 

Løbenummer 10-D-6 Udvalg: Økonomiudvalget 

Forslag 10-D-6: Almennyttige boligprojekter djursBO – grundkapitalindskud i Landsbyggefon-
den FINANSFORSKYDNINGER 

Ændring (1.000 kr.) 
- foran mindreudgifter 

2023 2024 2025 2026 
3.000 3.000 3.000 3.000 

Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger) 
Ændring (- ved reduktion) 0 0 0 0 
     
Baggrund     

Bevilling 010-70 Finansforskydninger 
Basisbudget 
(1.000 kr.) 

2021 (21-PL) 2023 2024 2025 2026 
     

     
 
Der foreligger et bruttokatalog over almennyttige boligprojekter som omfatter perioden 2023-2026. Samlet set 
bevirker bruttokataloget på nuværende tidspunkt skønnede udgifter til grundkapitalindskud og grundsalgsind-
tægter, som det fremgår af tabellen nedenfor.  
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For de 3 projekter i år 2023 er det p.t. usikkert, om der allerede vil blive søgt om grundkapitalindskud m.v. 
(skema A) i efteråret 2022 grundet ændrede regler for grundkapitalindskud gældende fra 2023. 
 
Erfaringen viser, at tidsplanen for de enkelte projekter ofte forskydes mellem årene. Det foreslås derfor, at der 
afsættes en årlig pulje på 3 mio. kr. i lighed med tidligere år, da projekternes samlede økonomiske konsekven-
ser også ændrer sig fra år til år.  
 
Når Byrådet godkender det enkelte projekt, vil der blive søgt konkrete bevillinger til grundkapitalindskud samt 
indtægtsbevilling på eventuel grundsalgsindtægt (anlæg). Det er muligt at overføre uforbrugte beløb mellem 
årene.     
 
Beløbene er indarbejdet under finansforskydninger. 
 

Projekt - beløb i hele 1.000 kr. 2023 2024 2025 2026 I alt 4 år 
Gn.sn 4 

år 

Grundkapitalindskud:             

Mørke, Knopsvanevej       2.260     
Tingvej, Hornslet (Købmandshaven) 5.550           
Energivej, Knebel, etape 1   2.330         
Bredgade, Drasbeksgade, Kolind 2.760           
Afd. 30 Hovedgaden Rønde 1.880           
1/5 ordning - kommunalkapital              
helhedsplaner:             
Ebeltoft afd. 101 og 102     200       
Hornsletplanen afd. 1,2,3,5 200           
I alt grundkapital/driftsstøttelån 10.390 2.330 200 2.260 15.180 3.795 

              

Projekt - beløb i hele 1.000 kr. 2023 2024 2025 2026 I alt 4 år 
Gn.sn 4 

år 

Grundsalgsindtægter:             

Mørke, Knopsvanevej       2.260     
Tingvej, Hornslet (Købmandshaven) 4.849           
Energivej, Knebel, etape 1   2.330         
Bredgade, Drasbeksgade, Kolind  1.400           
I alt indtægter 6.249 2.330 0 2.260 10.839 2.710 

              
Nettovirkning (minus er nettoindtægt) 4.141 0 200 0 4.341 1.085 
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11 Familie-, børne- og læringsudvalget 

11.1 Tekniske blokke 
 

Løbenummer 11-T-1 Udvalg: Familie-, børne og læringsudvalget 

Forslag 11-T-1: Dagtilbud til børn - demografi 

Ændring (1.000 kr.) 
- foran mindreudgifter 

2023 2024 2025 2026 
16.527 26.458 30.544 32.993 

Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger) 
Ændring (- ved reduktion) 37 59 68 73 
          
Baggrund         
Bevilling 011-10 Dagtilbud til børn 
Basisbudget 
(1.000 kr.) 

2022 (22-PL) 2023 2024 2025 2026 
164.837 169.413 169.413 169.413 169.413 

Dagtilbud til børn 169.413 169.413 169.413 169.413 
        

 
I forhold til prognosen fra 2021, er der den 1. januar 2022 flere børn i alderen 0-5 år. Reguleringen i 2023 er 
derfor både et efterslæb for regulering i 2022, der har vist sig at være for lille, samt en øget forventning til 2023. 
Antallet af nyfødte forventes at vokse. Desuden er der sket en større tilflytning på de andre årgange end ventet. 
 
Antal personer per den 1. januar det pågældende år. 

År 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
0 405 439 426 437 441 446 
1 404 461 482 473 478 484 
2 449 452 500 524 510 516 
3 442 472 488 539 558 544 
4 432 456 505 526 571 590 
5 412 442 487 539 555 600 

Total 2.544 2.722 2.888 3.038 3.112 3.179 
              
Forskel til 2021   178 344 494 568 635 

 
Note: Grå markering er faktiske tal, mens ingen markering (fra 2023 og frem) er befolkningsprognosen. 
 
Det er vanskeligt at lave prognoser for de mindste børn flere år frem. I prognosen ses en stigning i det faktiske 
antal børn de kommende år. En stigning i børnetallet medfører flere udgifter, såfremt det nuværende serviceni-
veau ønskes fastholdt. Tallene er behæftet med større usikkerhed når der ses nogle år frem. 
 

  2023 2024 2025 2026 

Samlede ændringer demografi og demografipuljer 16.527 26.458 30.544 32.993 

Heraf demografi 2023 (hele 1.000 kr.) 16.527 16.527 16.527 16.527 

Heraf demografipulje (hele 1.000 kr.) 0 9.931 14.017 16.466 
 
Ekstra info 
Lovgivningsmæssigt indføres der minimumsnormeringer fra 2024. I 2023 modtages de statslige midler forsat 
som puljemidler og der aflægges revisionsgodkendt regnskab for midlerne. På nuværende tidspunkt ser det ud 
til, at målet nås senest i 2024, måske allerede i før. For mere info om minimumsnormeringer se 11-T-4. 
Der er i demografireguleringen for 2023 taget højde for finansieringen af den ekstra måned i vuggestue, som 
finansieres af puljemidlerne. Der henvises til 11-T-4 for yderligere info. 
 
Jævnfør befolkningsprognosen så indgår eventuelle udsving grundet flygtninge ikke i tallene. Dette håndteres 
særskilt fra den ordinære proces for demografireguleringen. 
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Løbenummer 11-T-2 Udvalg: Familie-, børne og læringsudvalget 

Forslag 11-T-2: Skoleområdet – demografi 

Ændring (1.000 kr.) 
- foran mindreudgifter 

2023 2024 2025 2026 
2.113 10.126 17.782 25.517 

Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger) 
Ændring (- ved reduktion) 4 17 30 43 
          
Baggrund         
Bevilling 011-15 Skoleområdet 
Basisbudget 
(1.000 kr.) 

2022 (22-PL) 2023 2024 2025 2026 
398.209 410.071 408.191 408.191 408.191 

Skoleområdet 410.071 408.191 408.191 408.191 
        

Der forventes en stigning i antal 5-14 årige frem mod år 2026. De børn, der er 5 år den 1. januar, bliver 6 år i 
løbet af året og starter i skole. Tallene er således et pejlemærke for antal elever der starter i 0.-9. klasse det på-
gældende år på tværs af alle skoletilbud. 
 
Nedenstående viser antal personer den 1. januar. 

Alder 2022 2023 2024 2025 2026 

5 442 487 539 555 600 

6 432 456 502 551 568 

7 410 444 469 512 561 

8 448 422 457 479 523 

9 448 460 436 468 491 

10 474 458 472 446 479 

11 550 484 469 481 457 

12 494 556 492 476 488 

13 505 499 564 499 484 

14 536 508 504 567 502 

I alt 4.739 4.775 4.904 5.035 5.153 

            

Forskel   36 165 296 414 
 
Note: Grå markering er faktiske tal, mens ingen markering (fra 2023 og frem) er befolkningsprognosen. 
 
Det ses, at der forventes flere elever, der starter i 0. klasse de kommende år. Lige nu viser befolkningsprogno-
sen en forventning om, at der sker en stigning på omkring 130 elever i 2024 i forhold til 2023 og yderligere 130 
elever i 2025. 
 

 2023 2024 2025 2026 
Samlede ændringer demografi og demografipuljer 2.113 10.126 17.782 25.517 
Heraf demografi 2023 (hele 1.000 kr.) 2.113 2.113 2.113 2.113 
Heraf demografipulje (hele 1.000 kr.) 0 8.013 15.669 23.404 

 
Jævnfør befolkningsprognosen så indgår eventuelle udsving grundet flygtninge ikke i tallene. Dette håndteres 
særskilt fra den ordinære proces for demografireguleringen. 
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Løbenummer 11-T-3 Udvalg: Familie-, børne og læringsudvalget 

Forslag 11-T-3: Familieområdet – demografi 

Ændring (1.000 kr.) 
- foran mindreudgifter 

2023 2024 2025 2026 
               2.747                       5.137           6.777           8.806  

Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger) 
Ændring (- ved reduktion) 5 10 13 17 
          
Baggrund         
Bevilling 011-20 Familieområdet 
Basisbudget 
(1.000 kr.) 

2022 (22-PL) 2023 2024 2025 2026 
134.205 133.227 132.759 131.949 131.949 

 133.227 132.759 131.949 131.949 
        

I forhold til prognosen fra 2021, er der den 1. januar 2022 flere børn og unge i alderen 0-22 år. Reguleringen i 
2023 er derfor både et efterslæb for regulering i 2022, der har vist sig at være for lille, samt en øget forventning 
til 2023. Antallet af nyfødte forventes at vokse. Desuden er der sket en større tilflytning på de andre årgange 
end ventet. Der er en tendens til aftagende vækst for de ældste i prognosen, hvilket kunne indikere at der sker 
en fraflytning.  
 

Børn, unge og familier 
     

Demografi (ændringer i antal) 2022 2023 2024 2025 2026 

Forventet antal 0-17 årige                   
8.544  

                 
8.754  

                 
8.982  

                 
9.146  

          
9.317  

Ændringer antal 0-17 årige fra B22 prog. til B23 prog.                      
210  

                   
210  

         
210  

             
210  

Ændringer antal 0-17 årige demografipulje                         
-   

                   
228  

                   
392  

             
563  

Regulering for forskel B22 prog. og B23 prog. (1.000 
kr) 

                     
242  

                   
242  

                   
242  

             
242  

Regulering demografipulje 0-17 årige (1.000 kr.)                         
-   

                   
263  

                   
452  

             
649  

            

Forventet antal 0-22 årige  10.543         
10.762  

               
10.955  

               
11.094  

         
11.260  

Ændringer antal 0-22 årige fra B22 prog. til B23 prog.   219 219 219 219 

Ændringer antal 0-22 årige demografipulje   0 193 332 498 

Regulering for forskel B22 prog. og B23 prog. (1.000 
kr) 

  2.505 2.462 2.418 2.418 

Regulering demografipulje 0-22 årige (1.000 kr.)                         
-   

                 
2.170  

                 
3.665  

          
5.498  

 Demografi (ændringer 1.000 kr.)           

Regulering for forskel B22 prog. og B23 prog. 
(1.000 kr) 

                   
2.747  

                 
2.704  

                 
2.660  

          
2.660  

Regulering demografipulje (1.000 kr.)                         
-   

                 
2.433  

                 
4.117  

          
6.147  

Samlet teknisk ændring  (1.000 kr.)                    
2.747  

                 
5.137  

                 
6.777  

          
8.806  

 
Note: Grå markering er faktiske tal, mens ingen markering (fra 2023 og frem) er befolkningsprognosen  
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Løbenummer 11-T-4 Udvalg: Familie-, børne og læringsudvalget 

Forslag 11-T-4: Dagtilbud til børn - øge alder for overgang fra vuggestue til børnehave med yder-
ligere én måned 

Ændring (1.000 kr.) 
- foran mindreudgifter 

2023 2024 2025 2026 
0 0 0 0 

Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger) 
Ændring (- ved reduktion) 0 0 0 0 
          
Baggrund         
Bevilling 011-10 Dagtilbud til børn 
Basisbudget 
(1.000 kr.) 

2022 (22-PL) 2023 2024 2025 2026 
164.837 169.413 169.413 169.413 169.413 

Dagtilbud til børn 169.413 169.413 169.413 169.413 
        

Vedtagelsen af lov om beregning af minimumsnormeringer giver anledning til at hæve alderen for over-
gang til børnehave med yderligere én måned. 
 
Folketinget har den 21. december 2021 vedtaget en ændring af dagtilbudsloven (Minimumsnormeringer i dagin-
stitutioner og styrket tilsyn med dagtilbud m.v.). 

• Fra 2024 skal der sikres en minimumsnormering, så der minimum er 1 pædagogisk personale per 3 
børn i alderssvarende daginstitutioner til 0-2-årige børn og 1 pædagogisk personale per 6 børn i alders-
svarende daginstitutioner til 3-årige børn indtil skolestart. 

• Kommunalbestyrelsen skal sikre, at børn under 3 år indgår i normeringen, så der er minimum 1 pæda-
gogisk personale per 3 børn frem til den 1. i måneden efter, at barnet er fyldt 3 år. 

 
I Syddjurs Kommune er alderen for overgangen til børnehave hævet med to måneder de seneste år. For at nå i 
mål i forhold til minimumsnormeringerne, er det nødvendigt at hæve alderen med yderligere én måned. 
 
Den ekstra udgift til en ekstra måned i vuggestue kan finansieres af de ekstra statslige midler i 2023, idet mid-
lerne anvendes til at øge normeringen. I 2023 er det fortsat puljemidler og der skal afleveres revideret regnskab 
for anvendelsen af de ekstra midler. 
 
Ændringen træder i kraft per 1. januar 2023, så overgangen til børnehave sker den 1. i måneden efter barnet er 
fyldt 3 år. 
 
Normeringerne beregnet af Danmarks Statistik for regnskab 2020 ser ud som vist nedenfor. 

Regnskab 2020 Normering 
Vuggestue 3,0 
Børnehave 6,5 

 
Det ses, at Syddjurs Kommuner nærmer sig en overholdelse af minimumsnormeringerne. Der mangler lidt i for-
hold til normeringen i børnehave for at nå målet. Det skyldes, at børnene overgår til børnehave tidligere end for-
udsat i den vedtagne beregningsmetode, og dermed tæller børnene dobbelt den først tid i børnehaven. Tallene 
for regnskab 2021 forventes først udmeldt omkring september eller oktober i 2022. 
 
Alternativ 
Loven giver mulighed for at fastholde overgangen til børnehave på det nuværende tidspunkt. Men Syddjurs 
Kommune skal så på anden vis fortsat sikre, at der er højere normering for børnene frem til den 1. i måneden 
efter de er fyldt 3 år. 
Dette kan vise sig svært i praksis, da det vil kræve enten ekstra tildelinger for netop disse børn eller en højere 
generel tildeling for alle børnehavebørn. Samtidig skal det sikres, at netop disse børn har den dobbelte norme-
ring i den først måned af deres tid i børnehave. 
Derfor anbefales det at hæve alderen for overgang til børnehave med én måned. 
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Løbenummer 11-T-5 Udvalg: Familie-, børne og læringsudvalget 

Forslag 11-T-5: Dagtilbud til børn - Opstart af den nye daginstitution Hornslet Syd 

Ændring (1.000 kr.) 
- foran mindreudgifter 

2023 2024 2025 2026 
600 0 0 0 

Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger) 
Ændring (- ved reduktion) 1 0 0 0 
          
Baggrund         
Bevilling 011-10 Dagtilbud til børn 
Basisbudget 
(1.000 kr.) 

2022 (22-PL) 2023 2024 2025 2026 
164.837 169.413 169.413 169.413 169.413 

Dagtilbud til børn 169.413 169.413 169.413 169.413 
        

Den nye daginstitution Hornslet Syd forventes klar i foråret 2023. Der forventes tidligst børn fra 1. april, 
men formentlig først 1. maj. 
 
Der er behov for at ansætte en leder af den nye daginstitution i Hornslet Syd, der kan ansætte personalet. Der 
er ligeledes behov for, at noget personale starter tidligere end åbningen af institutionen, så de overordnede pæ-
dagogiske planer og evakueringsplaner med videre er på plads inden opstarten med børn. Der skal ligeledes 
indkøbes inventar, krybber og legetøj med videre. 
  
Der er i byggeprojektet afsat 1,8 mio. kr. til løst inventar som legetøj, bøger, løse møbler, kontormøbler, service 
med videre. Beløbet dækker også løst inventar til køkken, idet der politisk er besluttet, at daginstitutionen er 
med fast madordning, hvor maden laves i eget køkken. Der er yderligere afsat yderligere 0,15 mio. kr. til krybber 
og 0,5 mio. kr. til løst inventar udendørs. Samlet er der afsat 2,45 mio. kr. i byggeprojektet til inventar. 
 
Forventet plan for ansættelse af personale:  

• Lederen ansættes i efteråret 2022 og finansieres fra 1. januar 2023 af de ekstra midler i denne blok. 
• Der ansættes en pædagog per 1. januar 2023 til at understøtte opstarten. 
• To måneder før opstart ansættes yderligere en medarbejder. 
• En måned før opstart ansættes køkkenpersonale samt yderligere tre medarbejdere. 
• Resten af personalet ansættes til opstarten i forhold til antallet af børn. 

 
Daginstitutionerne får budget efter antal indmeldte børn. Derfor er der behov for et ekstra tilskud ved opstart af 
en helt ny daginstitution. Derfor anmodes der om et engangsbeløb på 0,6 mio. kr. i 2023 til opstart af ny dagin-
stitution. 
 
Alternativ 
Daginstitutionerne får penge i forhold til antallet af indmeldte børn. Det er dog nødvendigt at ansætte personale 
før tid, da det er en helt nyopstartet enhed. Der er allerede afsat et opstartsbudget på 2,45 mio. kr. til inventar i 
byggeprojektet. Hvis ikke der afsættes ekstra midler til personale i forbindelse med opstarten, så vil daginstituti-
onen have en opstart med ekstra udgifter, inden børnene tages i mod. De 0,6 mio. kr. vil daginstitutionen så ef-
terfølgende skulle hente ind via driften. 
 
 

Løbenummer 11-L-1 Udvalg: Familie-, børne og læringsudvalget 

Forslag 11-L-1: Dagtilbud til børn - Lov- og cirkulæreprogram 

Ændring (1.000 kr.) 
- foran mindre udgifter 

2023 2024 2025 2026 
206 11.876 11.876 11.876 

Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger) 
Ændring (- ved reduktion) 0 6 6 6 
          
Baggrund         
Bevilling 011-10 Dagtilbud til børn 
Basisbudget 
(1.000 kr.) 

2022 (22-PL) 2023 2024 2025 2026 
164.837 169.413 169.413 169.413 169.413 

Dagtilbud til børn 169.413 169.413 169.413 169.413 
        

Minimumsnormeringer indføres i daginstitutionerne fra 2024 og det fulde statslige tilskud omlægges til bloktil-
skud fra 2024. I 2023 er der forsat tale om puljemidler (forventet størrelse 9,2 mio. kr. i 2023). 
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Ændringen i personale afspejler forskellen mellem de 9,2 mio. kr. i puljemidler i 2023 og det faste tilskud på 
11,9 mio. kr. årligt fra 2024. 
 

(i 1.000 kr.) 2023 2024 2025 2026 

Normeringer 0 11.670 11.670 11.670 
Tilsyn 206 206 206 206 
I alt 206 11.876 11.876 11.876 

 
Lov nr. 2594 af 28. december 2021 om ændring af dagtilbudsloven (Minimumsnormeringer i daginstitutioner og 
styrket tilsyn med dagtilbud m.v.) 
 
 
 

Løbenummer 11-L-2 Udvalg: Familie-, børne og læringsudvalget 

Forslag 11-L-2: Skoleområdet - Lov- og cirkulæreprogram 

Ændring (1.000 kr.) 
- foran mindre udgifter 

2023 2024 2025 2026 
-269 -311 -283 -283 

Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger) 
Ændring (- ved reduktion) 0 0 0 0 
          
Baggrund         
Bevilling 011-15 Skoleområdet 
Basisbudget 
(1.000 kr.) 

2022 (22-PL) 2023 2024 2025 2026 
398.209 410.071 408.191 408.191 408.191 

Skoleområdet 410.071 408.191 408.191 408.191 
        

Den samlede ændring på Skoleområdet er summen af de to nedenstående ændringer. 
 

(i 1.000 kr.) 2023 2024 2025 2026 

Indførsel af test for høj begavelse og op-
følgning herpå i indskolingen. 62 20 48 48 

Reduktion af det kvalitetsløft af den un-
derstøttende undervisning, som kommu-
nerne fik fra skoleåret 2019/2020. 

-331 -331 -331 -331 

I alt -269 -311 -283 -283 

 
 
 

Løbenummer 11-L-3 Udvalg: Familie-, børne og læringsudvalget 

Forslag 11-L-3: Familieområdet - Lov- og cirkulæreprogram 
Ændring (1.000 kr.) 
- foran mindreudgifter 

2023 2024 2025 2026 

-511 -510 -511 -511 
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger) 
Ændring (- ved reduktion) -1 -1 -1 -1 
     
Baggrund     

Bevilling 011-20 Familieområdet 
Basisbudget 
(1.000 kr.) 

2022 (22-PL) 2023 2024 2025 2026 
134.205 133.227 132.759 131.949 131.949 

Familie 133.227 132.759 131.949 131.949 
 

(i 1.000 kr.) 2023 2024 2025 2026 

Tiltaget omhandler, at der oprettes adgang til refusion på indsatser, som 
Ungdomskriminalitetsnævnet (UKN) træffer afgørelse om. Følgelig redu-
ceres bloktilskuddet svarende til hvad der forventes hjemtaget. 

-341 -341 -341 -341 

Loven indeholder tiltag, som skal skabe grundlag for et mere systema-
tisk, ensartet, uvildigt og fagligt kompetent socialtilsyn samt at styrke det 

73 74 73 73 
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økonomiske tilsyn. Da Syddjurs kommunes udgifter derfor stiger til tilsy-
net, kompenseres Syddjurs kommune tilsvarende i bloktilskuddet 
Ændringen skyldes, at unge anbragte i efterværn fremover kan modtage 
SU eller FGU-skoleydelse, og derfor ikke længere kan modtage lomme-
penge og midler til beklædning fra kommunen. Desuden skal de unge 
fremover opkræves egenbetaling for kost og logi.  

-243 -243 -243 -243 

 I alt -511 -510 -511 -511 

 

11.2 Blokke afledt af effektiviseringsforslag 
 

Løbenummer 11-E-1 Udvalg: Familie-, børne og læringsudvalget 

Forslag 11-E-1: Dagtilbud til børn - effektivisering 

Ændring (1.000 kr.) 
- foran mindreudgifter 

2023 2024 2025 2026 
-764 -764 -764 -764 

Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger) 
Ændring (- ved reduktion) -2 -2 -2 -2 
  
Baggrund         
Bevilling 011-10 Dagtilbud til børn 
Basisbudget 
(1.000 kr.) 

2022 (22-PL) 2023 2024 2025 2026 
164.837 169.413 169.413 169.413 169.413 

Dagtilbud til børn 169.413 169.413 169.413 169.413 
        

Budget 2023 – allerede indlagte ændringer på Dagtilbud til børn 
Der er ikke tidligere vedtaget reduktioner eller udvidelser i overslagsårene på dagtilbud til børn. 
Der forventes puljemidler til minimumsnormeringer i 2023 på 9,2 mio. kr. Fra 2024 fordeler staten midlerne via 
bloktilskuddet. 
 
Budget 2023 – forslag til reduktioner i budgettet på Dagtilbud til børn 
Der er ikke ændret i den fremlagte plan for effektiviseringerne fra sidste år. Reduktioner for 2023 vises neden-
for.  
 
Effektiviseringerne findes i tildelingen til daginstitutionerne.  

(i 1.000 kr.) 2023 2024 2025 2026 
Daginstitutionerne - tildelingsmodel -764 -764 -764 -764 
Udmøntning – Dagtilbud til børn -764 -764 -764 -764 

 
Opmærksomhedspunkter på Dagtilbud til børn 
Der indføres minimumsnormeringer i daginstitutionerne fra 2024. Da omkring 95 % af tildelingen til daginstitutio-
nerne er løn, så må det påregnes, at effektiviseringerne kan have betydning for omfanget af personale. 
 
Nedenfor ses udmøntningen for den samlede treårige periode. Tallene fra 2022 er allerede indarbejdet i budget-
tet for alle årene. Der er på nuværende tidspunkt ikke lagt yderligere effektiviseringer ind i 2025 og frem. 
 

(i 1.000 kr.) 2022 2023 2024 2025 
Dagtilbud fælles -130 -130 -130 -130 
Daginstitutionerne - tildelingsmodel -633 -1.397 -2.160 -2.160 
Udmøntning – Dagtilbud til børn -763 -1.527 -2.290 -2.290 

 
 
Effektiviseringsmuligheder – dagtilbud  
Herunder ses et sammenkog af initiativerne på dagtilbudsområdet.  
 
Effektive sagsgange  

• Flere møder/netværk/webinarer afholdes digitalt, hvilket medfører færre udgifter til kørsel.  
• Optimere lønprogrammer, hvorved der kan spares nogle arbejdsgange.  
• Optimere brugen af AULA, så det i højere grad bidrager til effektive sagsgangen, eksempelvis i forbin-

delse med ferieplanlægning.  
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Lavere sygefravær  

• Fortsat fokus på sygefravær - en mere systematisk opfølgning både i forhold til det korte og det lange 
sygefravær.   

 
Færre vikarer  

• I vinterhalvåret ansættes der på dagtilbudsområdet to fuldtidsvikarer, da der erfaringsmæssigt er det 
største behov for vikarer i denne periode af året. Denne beslutning er truffet efter inddragelse af MED. 
Tiltaget medfører et lavere samlet vikarforbrug.   

• Øget opmærksomhed på at nedbringe antal ansatte fra april og henover sommeren, hvor børnetallet er 
det laveste, så normeringen i højere grad er konstant henover året. 

 
 

Løbenummer 11-E-2 Udvalg: Familie-, børne og læringsudvalget 

Forslag 11-E-2: Skoleområdet - effektivisering 

Ændring (1.000 kr.) 
- foran mindreudgifter 

2023 2024 2025 2026 
-1.931 -1.931 -1.931 -1.931 

Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger) 
Ændring (- ved reduktion) -4 -4 -4 -4 
  
Baggrund         
Bevilling 011-15 Skoleområdet 
Basisbudget 
(1.000 kr.) 

2022 (22-PL) 2023 2024 2025 2026 
398.209 410.071 408.191 408.191 408.191 

Skoleområdet 410.071 408.191 408.191 408.191 
        

Budget 2023 – allerede indlagte ændringer på Skoleområdet 
De ekstra 1,8 mio. kr. til folkeskolerne, specialskolen Pindstrupskolen og HU i Ungdomsskolen er sidste del af 
stigningen i de statslige midler til flere lærere i folkeskolen. Midlerne er fuldt udmøntet fra og med budget 2023. 
På Skoleområdet er det politisk besluttet, at udgifterne til befordring af elever samt antallet af elever i special-
skole skal bringes yderligere ned. Der er fortsat indlagt reduktioner på befordring og andre specialskoler end 
Pindstrupskolen på samlet 2,3 mio. kr. frem mod 2024. 
Projektmidlerne på 0,6 mio. kr. årligt afsat under PPR til en koordineret indsat for at nedbringe skolefraværet 
udløber med udgangen af 2023. Der er aftalt evaluering af projektet i 2023. 
 

(i 1.000 kr.) 2023 2024 2025 
Flere lærer i folkeskolen 1.849 1.849 1.849 
- heraf folkeskolerne 1.794 1.794 1.794 
- heraf specialskole 45 45 45 
- heraf HU 10 10 10 
Befordring -511 -1.022 -1.022 
Specialskoler -612 -1.326 -1.326 
PPR 0 -600 -600 
Indarbejdede ændringer 726 -1.099 -1.099 

 
Budget 2023 – forslag til reduktioner i budgettet på Skoleområdet 
Der er ikke ændret i den fremlagte plan for effektiviseringerne fra sidste år. Reduktionerne for 2023 vises ne-
denfor.  
 

 (i 1.000 kr.) 2023 2024 2025 2026 
Folkeskolerne -1.431 -1.431 -1.431 -1.431 
Kompetencemidlerne -500 -500 -500 -500 
Udmøntning - Skoleområdet -1.931 -1.931 -1.931 -1.931 

 
Opmærksomhedspunkter på Skoleområdet 
Der er behov for kompetencemidlerne til at understøtte A.P. Møller projekt på den korte bane. Da der allerede 
er indlagt reduktioner på både befordring og specialskoler, peges der især på reduktioner i folkeskolerne. 
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Nedenfor ses udmøntningen for den samlede treårige periode. Tallene fra 2022 er allerede indarbejdet i budget-
tet for alle årene. Det ses, at Ungdomsskolen og PPR tog deres fulde andel af effektiviseringerne i 2022. Der er 
på nuværende tidspunkt ikke lagt yderligere effektiviseringer ind i 2025 og frem. 
 

(i 1.000 kr.) 2022 2023 2024 2025 
Ungdomsskolen -390 -390 -390 -390 
PPR -300 -300 -300 -300 
Fælles formål -200 -200 -200 -200 
Folkeskolerne -1.041 -2.472 -4.403 -4.403 
Kompetencemidlerne 0 -500 -500 -500 
Udmøntning - Skoleområdet -1.931 -3.862 -5.793 -5.793 

 
Effektiviseringsmuligheder – skoler og SFO 
Herunder ses et sammenkog af initiativerne på skoleområdet 
 
Effektive sagsgange 

• Flere møder/netværk/webinarer afholdes digitalt, hvilket medfører færre udgifter til kørsel. 
• Udarbejde digitale visitations- og revisitationsskemaer (PPR). 
• Arbejdet med at implementere ny IT- strategi, hjælpemidler samt nye portaler skal bidrage til at redu-

cere tiden brugt på afrapportering, drift og styring.  
 
Lavere sygefravær  

• Fortsat fokus på sygefravær - en mere systematisk opfølgning både i forhold til det korte og det lange 
sygefravær. Dette understøttes af nyt sygefraværssystem og en særlig indsats tilknyttet konsulent fra 
ledelsessekretariatet.  

• Konkrete genoptrapningsplaner med opfølgning en gang om ugen. 
• Arbejde på trivsel og balance i arbejdsmængde.  
• Fokus på langtidsfriske medarbejdere.  

 
Færre vikarer  

• Sammenlægning af klasser ud fra en vurdering af den enkelte klasse og den øvrige driftssituation   
• Der arbejdes med parallellagte timer og fælles undervisningspraksis/planlægning, hvorved lærere kan 

undervise større hold ved kollegers fravær.  
• Lærerne skriver ind i Min Uddannelse ved kendt/planlagt fravær, og der vikarpåsættes ikke for disse 

timer på 6.-9.årg. i ydertimer. Eleverne kan tilgå diverse opgaver via deres elektroniske devices og de 
tilknyttede læringsportaler, selv om læreren ikke fysisk er til stede. 

• Muligheden for flere undervisningstimer/timer med børnene for lærere og pædagoger undersøges.  
 
Andre tiltag  

• Bedre udnyttelse af pladser på de enkelte hold i ungdomsskolen.  
• Initiativer til tidligt og velkoordineret arbejde ift. skolefravær kan bidrage til at nedbringe antallet af børn i 

mistrivsel, som har behov for støtte fra PPR.  
• Reducere undervisningsmidler. 
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Løbenummer 11-E-3 Udvalg: Familie-, børne og læringsudvalget 

Forslag 11-E-3: Familieområdet - effektivisering 

Ændring (1.000 kr.) 
- foran mindreudgifter 

2023 2024 2025 2026 
-545 -545 -545 -545 

Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger) 
Ændring (- ved reduktion) -1 -1 -1 -1 
 
Baggrund     

Bevilling 011-20 Familieområdet 
Basisbudget 
(1.000 kr.) 

2022 (22-PL) 2023 2024 2025 2026 
134.205 133.227 132.759 131.949 131.949 

Familieområdet 133.227 132.759 131.949 131.949 
 
Budget 2023 – forslag til effektiviseringer på Familieområdet 
 
Familieområdet udmønter effektiviseringen ved forskellige effektiviseringsinitiativer som beskrevet herunder:  
 

• Fokus på at Syddjurs Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads, hvor der arbejdes på at reducere 
sygefravær via styrket arbejdsmiljø, øget arbejdsglæde og god ledelse. 

• I takt med at implementeringen af DUBU er med til at løfte kvaliteten i sagsbehandlingen, vil der lø-
bende være fokus på at styrke den faglige sagsopfølgning på udvalgte områder, herunder at indsatser 
opstartes og afsluttes i henhold til det visiterede. 

• Øget brug af virtuelle møder i forbindelse med borgerkontakt såvel som interne møder kan være med til 
at øge effektiviteten, reducere udgifter til kørsel mv. 

• Fortsat evaluering af områdets tilbudsvifte, således at der er de fornødne tilbud i kommunen, herunder 
om der er overlap til tilbud i fx regionerne. 

• Der vil blive arbejdet på at indgå flere aftaler med at civile aktører og at skabe øget inddragelse af civil-
samfundet i arbejdet med borgerne, hvorigennem borgerne kan få støtte i hverdagen i andre fora. 

 

11.3 Øvrige blokke i direktionens oplæg 
 

Løbenummer 11-D-1 Udvalg: Familie-, børne- og læringsudvalget 
Forslag 11-D-1: Dagtilbud til børn - indfasning af midlerne til minimumsnormeringer et år før tid 

Ændring (1.000 kr.) 
- foran mindreudgifter 

2023 2024 2025 2026 
0 0 0 0 

Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger) 
Ændring (- ved reduktion) 0 0 0 0 
          
Baggrund         
Bevilling 011-10 Dagtilbud til børn 
Basisbudget 
(1.000 kr.) 

2022 (22-PL) 2023 2024 2025 2026 
164.837 169.413 169.413 169.413 169.413 

Dagtilbud til børn 169.413 169.413 169.413 169.413 
        

I budgetforliget for 2022 står følgende: ”Minimumsnormeringer i daginstitutioner prioriteres fortsat og 
forventes gennemført i 2023.” 
 
De statslige midler til minimumsnormering er først fuldt implementeret i 2024. Jævnfør de nuværende udmeldin-
ger udmøntes de sidste midler i 2024 og hele tilskuddet ændres fra puljemidler til bloktilskud. I den forbindelse 
hæves servicerammen for kommunerne. 
 
Daginstitutionerne ansætter løbende yderligere personale for de ekstra midler, der allerede er lagt ud. I 2023 
forventes puljemidlerne til Syddjurs Kommune at udgøre 9,2 mio. kr., hvilket er en stigning på 2,6 mio. kr. i for-
hold til 2022. 
 
Det ekstra beløb i 2024 i forhold til 2023 forventes at udgøre 2,5 mio. kr. Det vil sige en stigning til 11,7 mio. kr. 
årligt fra 2024. En indfasning af det statslige tilskud til minimumsnormeringer før tid vil medføre en udvidelse af 
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budgettet i 2023 med 2,5 mio. kr. Fra 2024 kommer midlerne via det statslige tilskud. Derfor skal beløbet kun 
gives i et enkelt år. 
 
Da serviceloftet ikke øges før 2024, så vil en fremrykning betyde, at der skal anvendes et tilsvarende mindre 
beløb et andet sted i budgettet. 
 
Den vedtagne beregning af minimumsnormeringer er beregnet af Danmarks Statistik for regnskab 2020 og ser 
ud som vist nedenfor. 
 

Regnskab 2020 Normering 
Vuggestue 3,0 
Børnehave 6,5 

 
Der er siden regnskab 2020 tilført ekstra midler i både 2021 og 2022. Desuden kommer der ekstra midler i 2023 
og 2024 via de statslige midler. 
 
Da det forventes, at Syddjurs vil opnå eller være tæt på at opnå kravene omkring minimumsnormeringerne i 
2023, foreslås det at følge den statslige tidsplan for tilførsel af de ekstra midler. Det betyder, at den sidste forhø-
jelse af de statslige midler kommer i 2024. 
 
Alternativ 
Alternativt er det muligt at indfase de statslige midler et år før tid, hvilket vil sige 2023 i stedet for 2024. 
Det vil kræve en ekstra tilførsel på 2,5 mio. kr. i 2023 inden for servicerammen, hvilket betyder, at der skal an-
vendes 2,5 mio. kr. mindre et andet sted. 
 
 
 

Løbenummer 11-D-2 Udvalg: Familie-, børne- og læringsudvalget 
Forslag 11-D-2: Børn og Læring - sekretariatsleder 

Ændring (1.000 kr.) 
- foran mindreudgifter 

2023 2024 2025 2026 
0 0 0 0 

Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger) 
Ændring (- ved reduktion) 1 1 1 1 
          
Baggrund         
Bevilling 010-15 Administrativ organisation 
Basisbudget 
(1.000 kr.) 

2022 (22-PL) 2023 2024 2025 2026 
4.488 4.592 4.592 4.592 4.592 

Børn og Læring - sekretariat 4.592 4.592 4.592 4.592 
        

Det nuværende behov for administrativ understøttelse af Børn og Læring, anlægsprojekter som for eksempel 
udbygning af Hornslet Skole samt sikring af det nødvendige ledelsesrum for afdelingschefen medfører et behov 
for en sekretariatsleder på Børn og læring. Desuden udvides den administrative understøttelse på tre fuldtids-
stillinger fordelt på fire personer med 1/3 stilling. 
 
Politisk er det godkendt at Børn og læring selv skulle finansiere stillingen i 2022 med 0,5 mio. kr. af den forven-
tede mindreudgift på Skoleområdet. 
Samtidig blev det politisk besluttet i budgetopfølgningen per 31. marts at finansieringen fra 2023 og frem hånd-
teres i forbindelse med budget 2023. 
 
Midlerne findes på nedenstående vis. 
 

(i 1.000 kr.) 2023 2024 2025 2026 
011-10 Dagtilbud til børn - Daginstitutionerne -500 -500 -500 -500 
011-15 Skoleområdet - Kompetencemidlerne -500 -500 -500 -500 
010-15 Børn og Læring – sekretariat (konto 6) 1.000 1.000 1.000 1.000 
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12 Sundheds- og ældreudvalget 

12.1 Tekniske blokke 
 

Løbenummer 12-T-1 Udvalg: Sundheds- og ældreudvalget 

Forslag 12-T-1: Sundhedsudgifter - demografi  

Ændring (1.000 kr.) 
- foran mindreudgifter 

2023 2024 2025 2026 
1.162 0 0 0 

Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger) 
Ændring (- ved reduktion) 0 0 0 0 
     
Baggrund     

Bevilling 012-10 Sundhedsudgifter m.v.  
Basisbudget 
(1.000 kr.) 

2022 (22-PL) 2023 2024 2025 2026 
187.950 192.283 192.283 192.283 192.283 

012-10 Sundhedsudgifter m.v. 174.183 174.183 174.183 174.183 
 
I årets økonomiaftale har regeringen tilkendegivet, at den løbende kommunale afregning af den kommunale 
medfinansiering (KMF) fastfryses uændret i 2023 svarende til afregningsniveauet i 2022, På den baggrund er 
budgettet i 2023 forudsat at være på niveau med budget 2022 og demografivækst er derfor ikke indregnet.  
Der budgetteres parallelt hermed på indtægtssiden. Det vil sige, at der ikke budgetteres med stigende indtæg-
ter, men derimod med indtægter i 2023 svarende til niveauet i 2022. Siden økonomiaftalen og i forbindelse med 
tilskudsmeddelelsen fra Indenrigsministeriet kan det imidlertid konstateres, at udgiften skal opjusteres 1,2 mio. 
kr. i 2023 primært som følge af efterregulering for 2022, som betales i 1. kvartal 2023. 
 
 
 

Løbenummer 12-T-2 Udvalg: Sundheds- og ældreudvalget 

Forslag 12-T-2: Sundhed og omsorg - demografi 

Ændring (1.000 kr.) 
- foran mindreudgifter 

2023 2024 2025 2026 
7.162 14.999 20.962 29.403 

Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger) 
Ændring (- ved reduktion) 15 29 42 56 
     
Baggrund     

Bevilling 012-15 Sundhed og omsorg 
Basisbudget 
(1.000 kr.) 

2022 (22-PL) 2023 2024 2025 2026 
447.854 464.730 472.892 481.282 481.282 

012-15 Sundhed og omsorg 464.730 472.892 481.282 481.282 
 
I forbindelse med budget 2022 blev det besluttet at få udarbejdet en ekstern analyse af budgettildelingsmodel-
lerne for Sundhed og Omsorg med henblik på beslutning om ny fremtidig budgettildelingsmodel. Byrådet beslut-
tede den 22. juni 2022, at Direktionens budgetoplæg for 2023, at budgettildelingsmodellen for Sundhed og om-
sorg skal bygge på en differentieret model, der opdeles i seks aldersgrupper med tilhørende differentierede en-
hedsbeløb på tværs af modellens aldersgrupper samt, at ”sund aldring” indarbejdes i modellen. 
 
Direktionen har den 8. august besluttet at indarbejde en budgettildelingsmodel, der omfatter hele Sundhed og 
omsorg undtagen plejehjem, og med sund aldring efter middellevetidsmetoden. Der er således valgt en model, 
hvor der ikke automatisk prioriteres beløb til at dække det øgede behov for driftsudgifter til plejehjem som følge 
af det stigende antal ældre. Dette medfører, at der skal tages særskilt stilling til øget driftsbudget i de år, hvor 
der besluttes at udbygge plejehjemskapaciteten. 
 
Modellen bygger på den viste befolkningsprognose og beregnede enhedsbeløb, hvor forudsætning om sund 
aldring efter middellevetidsmetoden er indregnet. Sund aldring betyder, at antallet af raske leveår er steget i takt 
med middellevetiden, og plejebehovet er forskudt til de ældre aldersgrupper Modellens forudsætninger i forhold 
til middellevetiden bygger på data fra Danmarks Statistik. 
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Den befolkningsmæssige udvikling jfr. befolkningsprognosen er vist nedenfor. 
Aldersgruppe 2022 2023 2024 2025 2026 

Under 67 år 33.222 33.689 33.970 34.194 34.439 
67-74 år 4.926 4.792 4.795 4.785 4.802 
75-79 år 2.630 2.820 2.881 2.841 2.746 
80-84 år 1.509 1.579 1.670 1.830 1.991 
85-89 år 730 793 873 903 957 
90 år og derover 359 372 389 412 443 

 
Beregnede enhedsbeløb på baggrund af sund aldring efter middellevetidsmetoden. 
  Hjemmepleje Sygepleje Rehabilitering Hjælpemidler I alt 

Under 67 år 374 157 259 271 1.236 
67-74 år 3.264 1.314 1.564 692 9.084 
75-79 år 7.277 2.714 2.157 1.115 19.892 
80-84 år 15.177 4.814 3.451 1.245 38.934 
85-89 år 33.160 8.122 3.901 1.978 72.502 
90 år og derover 86.636 22.666 8.143 2.567 201.185 

 
Den anvendte model beregner en demografipulje på 7,2 mio.kr i 2023 stigende til 29,4 mio.kr. 
Forskellen mellem 
2022 og 2023 Hjemmepleje Sygepleje Rehabilitering Hjælpemidler I alt 

Under 67 år 174.605 73.378 120.882 126.372 495.236 
67-74 år -590.235 -237.214 -278.510 -115.084 -1.221.043 
75-79 år 1.123.164 425.220 372.048 184.633 2.105.065 
80-84 år 922.686 299.935 218.580 84.930 1.526.132 
85-89 år 1.837.953 464.583 238.077 114.022 2.654.635 
90 år og derover 1.156.646 302.833 108.413 33.875 1.601.766 

 I alt  4.624.819 1.328.734 779.490 428.748 7.161.792 
 
 

Løbenummer 12-T-3 Udvalg: Sundheds- og ældreudvalget 

Forslag 12-T-3: Ny rammeaftale vedr. levering af omsorgssystemet CURA 

Ændring (1.000 kr.) 
- foran mindreudgifter 

2023 2024 2025 2026 
1.097 887 887 887 

Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger) 
Ændring (- ved reduktion) 0 0 0 0 
     
Baggrund     

Bevilling 012-15 Sundhed og omsorg  
Basisbudget 
(1.000 kr.) 

2022 (22-PL) 2023 2024 2025 2026 
447.854 464.730 472.892 481.282 481.282 

012-15 Sundhed og omsorg 464.730 472.892 481.282 481.282 
 
Der skal indgås en ny rammeaftale vedr. omsorgssystemet CURA, som leveres af Systematic. Overgangen fra 
SKI 02.19 (2014) til SKI 02.19 (2018) vil medføre en ekstra årlig udgift på ca. 360.000 kr. Herudover er der ud-
gifter til et test/sandkassemiljø med en årlig udgift på ca. 370.000 kr. samt en engangsudgift vedr. implemente-
ring af den nye version på 200.000 kr. 
 
De samlede merudgifter er ca. 1,1 mio.kr. i 2023 samt ca. 0,9 mio.kr. i 2024-2026 jf. nedenstående tabel. 
 

beløb i 1.000 kr. 2023 2024 2025 2026 

Merudgift ny rammeaftale 355 355 355 355 

Test/sandkassemiljø 370 370 370 370 

Vikarportal+ etablering 90 90 90 90 

TeamCareApp 72 72 72 72 

Implementering 210       

I alt 1097 887 887 887 
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Løbenummer 12-T-4 Udvalg: Sundheds- og ældreudvalget 

Forslag 12-T-4: Kollektiv trafik – kommunal kørsel til genoptræning 

Ændring (1.000 kr.) 
- foran mindreudgifter 

2023 2024 2025 2026 
86 86 86 86 

Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger) 
Ændring (- ved reduktion) 0 0 0 0 
     
Baggrund     

Bevilling 012-15 Sundhed og omsorg 
Basisbudget 
(1.000 kr.) 

2022 (22-PL) 2023 2024 2025 2026 
447.854 464.730 472.892 481.282 481.282 

012-15 Sundhed og omsorg 464.730 472.892 481.282 481.282 
 
Midttrafik har fremsendt det administrative høringsforslag til budget 2023 vedrørende den kollektive trafik samt 
efterregulering for 2021. Udgifterne til kommunal kørsel til genoptræning m.v. afholdes af Sundheds- og ældre-
udvalget, og er budgetteret til 2,2 mio. kr. i 2023., hvilket er en stigning i forhold til basisbudgettet 77.000 kr. 
Hertil kommer regulering for 2021 på 9.000 kr. 
 
Under Økonomiudvalget er medtaget en generel blok til nye prisskøn for 2023, hvor der ikke indgår prisfrem-
skrivningen til Kollektiv trafik. Denne er medtaget i indeværende blok.  
 
 
 

Løbenummer 12-T-5 Udvalg: Sundheds- og ældreudvalget 

Forslag 12-T-5: Afledte udgifter vedrørende anlægsbudget 2023 

Ændring (1.000 kr.) 
- foran mindreudgifter 

2023 2024 2025 2026 
0 0 0 2.440 

Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger) 
Ændring (- ved reduktion) 0 0 0 4 
     
Baggrund     

Bevilling 012-15 Sundhed og omsorg 
Basisbudget 
(1.000 kr.) 

2022 (22-PL) 2023 2024 2025 2026 
447.854 464.730 472.892 481.282 481.282 

Plejehjem Syddjurs 132.054 132.054 132.054 132.054 
 
I den 10-årige anlægsplan påbegyndes i 2026 opførelse af 55 plejehjemsboliger i Ryomgård med planlagt fær-
diggørelse i 2029, hvor der forventes afledte driftsudgifter i perioden 2028 til 2029. Derudover planlægges om-
bygning af demensplejeboliger til plejehjemsboliger på plejecenter Rosengården i perioden 2026 til 2027. 
De 13 nye plejehjemsboliger på Rosengården vil udgøre en ekstra årlig driftsudgift på 5,7 mio. kr.  
Ved en delvis ibrugtagning i 2026 forventes en driftsudgift i 2026 på 2,4 mio. kr. hvorefter der vil være fuld drift 
fra 2027. 
 
Der er udarbejdet bolig- og behovsanalyse medio 2022. Analysen anbefaler: 
 

- at dækningsgraden for plejeboliger på 12 % svarende til omkring 200 nye plejeboliger frem mod 2034. 
- at plejeboligerne etableres i Ebeltoft i 2025 og Hornslet i 2027, samt en tredje lokation i Syddjurs Kom-

mune i 2030. 
- at op til 13 boliger kan reetableres på Rosengården i Hornslet i de nedlagte demensboliger som en del 

af de omkring 200 boliger rykkes frem til 2023. 
 

 
I det plejehjemsboliger ikke indgår i den nye budgettildelingsmodel for Sundhed og omsorg, som anvendes til 
beregning af den årlige demografipulje, er det fremadrettet nødvendigt særskilt at afsætte midler i budgettet til 
afledte driftsudgifter til anlægsprojekter.  
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Løbenummer 12-L-1 Udvalg: Sundheds- og ældreudvalget 

Forslag 12-L-1: Lov- og cirkulæreprogram 2023 

Ændring (1.000 kr.) 
- foran mindre udgifter 

2023 2024 2025 2026 
                3.234                   3.851                   4.340                   4.312  

Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger) 
Ændring (- ved reduktion) 0 0 0 0 
     
Baggrund     

Bevilling 012-15 Sundhed og omsorg 
Basisbudget 
(1.000 kr.) 

2022 (22-PL) 2023 2024 2025 2026 
447.854 464.730 472.892 481.282 481.282 

012-15 Sundhed og omsorg 464.730 472.892 481.282 481.282 
  
Lov- og cirkulæreprogrammet for 2023 består af to initiativer på sundhed- og omsorgsområde: 
 
FL-aftale om gratis tandpleje for unge (18-21-årige) 

 
Det indgår i Finansloven for 2022, at kommunerne fremover skal tilbyde vederlagsfri tandpleje til 18-21-årige via 
den kommunale børne- og ungdomstandpleje. Samtidig udvides den nuværende fritvalgs-ordning for de 16-17-
årige til også fremover at dække de 16-21-årige, ligesom der indføres kommunal visitation til visse ydelser. 
 
Ordningen indfases med én årgang om året indtil den er fuldt indfaset ved udgangen af 2025. Udgifterne til den 
udvidede tandpleje for 18-21-årige vurderes til en merudgift på 1,7 mio.kr. i 2023 stigende til 2,8 mio.kr. i 2026. 
Jf. nedenstående tabel.  
 
Initiativer i Sundhedsreformen, for borgere med kroniske sygdomme 
 
I forbindelse med Sundhedsreformen er det aftalt, at en national kvalitetsplan skal skabe en mere ensartet kvali-
tet af de nære sundhedstilbud og bidrage til en omstilling af sundhedsvæsnet. Dette skal blandt andet ske ved 
at nytænke tilbud til borgere med fx kronisk sygdom, så mere kan løftes lokalt og i eget hjem. Regeringen vil 
fremsætte et lovforslag om indførelsen af en national kvalitetsplan for det nære sundhedsvæsen. 
 
Der gives kompensation for igangsatte initiativer vedrørende kommunale akutfunktioner samt forebyggelsestil-
bud for borgere med kroniske sygdomme på ca. 1,5 mio.kr. i perioden 2023-2026. Jf. nedenstående tabel. 
 

Beløb i 1.000 kr. 2023 2024 2025 2026 

Tandpleje for unge (18-21-årige)                   1.735                   2.347                   2.827                   2.799  
Forebyggelse for borgere med kro-
niske sygdomme                   1.499                   1.504                   1.513                   1.513  
I alt                    3.234                   3.851                   4.340                   4.312  

 
 

12.2 Blokke afledt af effektiviseringsforslag 
 

Løbenummer 12-E-1 Udvalg: Sundheds- og ældreudvalget 

Forslag 12-E-1: Sundhedsudgifter - effektivisering 

Ændring (1.000 kr.) 
- foran mindreudgifter 

2023 2024 2025 2026 
-96 -96 -96 -96 

Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger) 
Ændring (- ved reduktion) 0 0 0 0 
     
Baggrund     

Bevilling 012-10 Sundhedsudgifter m.v.  
Basisbudget 
(1.000 kr.) 

2022 (22-PL) 2023 2024 2025 2026 
187.950 192.283 192.283 192.283 192.283 

012-10 Sundhedsudgifter m.v 192.283 192.283 192.283 192.283 
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Effektiviseringskravet udmøntes et trin ad gangen årligt i forbindelse med de årlige budgetlægningsprocesser 
med start i budget 2022. Det betyder konkret, at der i budget 2023 udmøntes andet trin på 0,1 mio. kr. årligt i i 
perioden 2023-2026. 
 
Effektiviseringen udmøntes i budget 2023 på samme vis som i budget 2022 med fokus på en yderligere ned-
bringelse af antallet af forbyggelige indlæggelser. 
 
 
 

Løbenummer 12-E-2 Udvalg: Sundheds- og ældreudvalget 

Forslag 12-E-2: Sundhed og omsorg - effektivisering 

Ændring (1.000 kr.) 
- foran mindre udgifter 

2023 2024 2025 2026 
-2.140 -2.140 -2.140 -2.140 

Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger) 
Ændring (- ved reduktion) -1 -1 -1 -1 
     
Baggrund     

Bevilling 012-15 Sundhed og omsorg 
Basisbudget 
(1.000 kr.) 

2022 (22-PL) 2023 2024 2025 2026 
447.854 464.730 472.892 481.282 481.282 

012-15 Sundhed og omsorg 464.730 472.892 481.282 481.282 
 
Effektiviseringskravet udmøntes et trin ad gangen årligt i forbindelse med de årlige budgetlægningsprocesser 
med start i budget 2022. Det betyder konkret, at der i budget 2023 udmøntes andet trin på 2,1 mio. kr. årligt i 
perioden 2023-2026. 
 
Effektiviseringen i budget 2023 tænkes udmøntet ved mindre brug af eksterne vikarer ved et øget fokus på styr-
kelse af fastholdelse og rekruttering af medarbejdere samt ved organisatoriske ændringer på lederniveau. 
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13 Erhvervs- og planudvalget 

13.2 Blokke afledt af effektiviseringsforslag 
 

Løbenummer 13-E-1 Udvalg: Erhvervs- og planudvalget 

Forslag 13-E-1: Markedsføringsindsats på erhvervsområdet - effektivisering 

Ændring (1.000 kr.) 
- foran mindre udgifter 

2023 2024 2025 2026 
-29 -29 -29 -29 

Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger) 
Ændring (- ved reduktion) 0 0 0 0 
     
Baggrund     

Bevilling 013-10 Erhverv- og turisme 
Basisbudget 
(1.000 kr.) 

2022 (22-PL) 2023 2024 2025 2026 
8.223 8.470 8.470 8.470 8.470 

Erhvervsservice og udvikling 4.483 4.483 4.483 4.483 
 
Ledelsessekretariatet har valgt at foretage en effektivisering af markedsføringsindsatsen på erhvervsområdet 
gennem hjemtagelse af en række opgaver, som tidligere er blevet løst af eksterne leverandører, men som nu 
løses internt i Ledelsessekretariatet. Det drejer sig blandt andet om opsætning og layout af annoncer og profil-
materiale ligesom der skabes en effektiviseringsgevinst gennem en højere grad af genanvendelse af layoutet 
materiale. 
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14 Natur-, teknik- og miljøudvalget 

14.1 Tekniske blokke 
 

Løbenummer 14-T-1 Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget 

Forslag 14-T-1: Kollektiv trafik – oplæg fra Midttrafik til budget 2023, efterregulering for 2021 og 
taxakørsel m.v.  

Ændring (1.000 kr.) 
- foran mindreudgifter 

2023 2024 2025 2026 
5.455 5.455 5.455 5.455 

Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger) 
Ændring (- ved reduktion) 0 0 0 0 
     
Baggrund     

Bevilling 014-15 Kollektiv trafik og borgermidler 
Basisbudget 
(1.000 kr.) 

2022 (22-PL) 2023 2024 2025 2026 
23.009 23.781 23.781 23.781 23.781 

Kollektiv trafik 23.781 23.781 23.781 23.781 
 
Midttrafik fremsender ultimo juni 2022 det administrative høringsforslag til budget 2023 vedrørende den kollek-
tive trafik.  
 
Høringsforslaget indebærer bl.a. følgende forudsætninger primært i forhold til 2022: 
 

• Prisfremskrivninger på brændsel på 3 mio. kr.  
• Nedjustering af indtægterne på grund af en generel indtægtsnedgang efter Covid-19 samt indfasning af 

datadreven indtægtsmodel på 1,5 mio. kr.  
• Bortfald af regionalt tilskud til rute 351 i 2. halvår 2023 på 0,4 mio. kr.  
• Øget handicapkørsel og øget kørsel til flexture på 1,9 mio. kr.  
• Merudgifter på administration på 0,3 mio. kr.  

 
I forhold til det afsatte budget for 2023 på kollektiv trafik forventes en merudgift på 5,5 mio. kr.  jfr. nedenfor: 
 

Udgift  Hele 1.000 kr. 
Afregning til Midttrafik for buskørsel jfr. budgetforslag 2023 28.462 
Regnskab 2021 – efterbetaling som afregnes i 2023 269 
Taxakørsel til skolebørn  325 
Tilkøb af dubleringskørsel til rute 351 180 
I alt  29.462 
Budget 2023 til buskørsel på NTM 23.781 
Difference -5.455 

 
Det skal bemærkes, at budgetforudsætningerne på busindtægter er forbundet med usikkerhed, og at denne ofte 
er en væsentlig del af reguleringen for regnskabet.  
 
I budgetforslag fra Midttrafik forudsættes det, at rute 351 fortsætter som hidtil. Udgiften hertil udgør 1,85 mio. kr.  
 
Udgifterne til kommunal kørsel til genoptræning m.v. afholdes af Sundheds- og ældreudvalget, og er ikke inde-
holdt i ovennævnte beregning. Udgifterne hertil er fra Midt trafik budgetteret til 2,2 mio. kr. i 2023.  
 
Under Økonomiudvalget er medtaget en generel blok til nye prisskøn for 2023, hvor der ikke indgår prisfrem-
skrivningen til Kollektiv trafik. Denne er medtaget i indeværende blok.  
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Løbenummer 14-T-2 Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget 

Forslag 14-T-2: Nedjustering af huslejeindtægter 

Ændring (1.000 kr.) 
- foran mindreudgifter 

2023 2024 2025 2026 
176 176 176 176 

Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger) 
Ændring (- ved reduktion) 0 0 0 0 
     
Baggrund     

Bevilling 014-30 Ejendomme 
Basisbudget 
(1.000 kr.) 

2022 (22-PL) 2023 2024 2025 2026 
73.233 78.236 78.269 78.252 78.252 

Ejendomsadministrationen -1.548 -1.548 -1.548 -1.548 
 
Nedjustering af huslejeindtægter – bevilling Ejendomme – 176.000 kr. 
Budgettet til huslejeindtægter fremskrives i henhold til KL´s pris og lønskøn, og prisfremskrivningen for 2022 til 
2023 udgør 3,1%. Denne fremskrivning ligger betydeligt over den reelle fremskrivning af huslejer i almindelig-
hed. I henhold til huslejekontrakterne fremskrives huslejen med nettoprisindekset fra foregående år, som på ti-
den svarer til 0,6 %. Det betyder, at fremskrivningen af budgettet til huslejeindtægter fra 2022 til 2023 er 
176.000 kr. højere end den reelle huslejestigning.  
 
 
 

Løbenummer 14-T-3 Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget 

Forslag 14-T-3: Afledte udgifter vedrørende anlægsbudget 2023 

Ændring (1.000 kr.) 
- foran mindreudgifter 

2023 2024 2025 2026 
560 765 1.540 3.294 

Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger) 
Ændring (- ved reduktion) 0 0 0 0 
     
Baggrund     

Bevilling 014-10 
014-30 

Vej- og parkvæsen 
Ejendomme 

Basisbudget 
(1.000 kr.) 
014-10 
014-30 

2022 (22-PL) 2023 2024 2025 2026 
 

39.130 
73.233 

 
50.734 
78.236 

 
50.734 
78.269 

 
50.734 
78.252 

 
50.734 
78.252 

Vej- og parkvæsen - mobilitet 
Ejendomme 

50.734 
78.236 

50.734 
78.269 

50.734 
78.252 

50.734 
78.252 

 
Anlægsbudget 2023 - afledte udgifter til ejendomme- og vejdrift 
Anlægsbudgettet for 2023 – 2026 medfører på en række anlægsprojekter afledte udgifter til ejendoms- og 
vejdrift med virkning fra 2023 og overslagsårene afhængig af færdiggørelsestidspunktet. Det er alene anlægs-
projekter, der igangsættes i 2023, der medtages i oversigten.  
 
Ejendomsudgifter omhandler lys, vand, varme, vedligeholdelse og rengøring m.v. og vejvedligeholdelsesudgifter 
vedrører drift af trafiksikkerhedsanlæg, klipning, slåning, udskiftning af asfalt og vintertjeneste m.v.  
 
Opgørelsen er lavet på baggrund af oplæg til anlægsbudget for 2023, og der foreslås afsat driftsbudget til føl-
gende anlægsprojekter:  
 

Driftsbe-
villing 

Projekt (hele 1.000 kr.) 2023 2024 2025 2026 

014-30 
Ebeltoft Børnehus – udvidelse af Æblehaven. Drifts-
udgift fra medio 2025. 0 0 165 231 

014-30 
Hornslet – ny daginstitution i vest (120 børn). Drifts-
udgift fra medio 2025.  0 0 300 605 

014-30 
Rønde – dagtilbud – kapacitetsudbygning. Driftsudgift 
fra medio 2025.  0 0 200 495 
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014-30 

Hornslet skole – leje af pavilloner til ekstra klasser. 
Udgiften bortfalder, når pavillonerne nedtages ved ud-
gangen af 2026.  

 
 

250 250 250 250 

014-30 
Udvikling af Hornslet skole inkl. bæredygtigt byggeri. 
Driftsudgift fra medio 2026.   0 0 0 1.293 

014-30 Ebeltoft skole – ventilation 30 30 30 30 

014-30 
De Borgernære teams – indretning. Det er et forelø-
big skøn, da samtlige lokaler endnu ikke er fastlagt.  100 100 100 100 

014-30 
Det tidligere posthus i Ebeltoft – nedrivning er ud-
skudt til 2026. Driftsbudget til 2024 og 2025.  0 205 205 0 

014-30 

Blå Torv, kommunal medfinansiering. Efter færdiggø-
relse af projektet ønsker Molsskolen at anvende 
nogle af lokaler til undervisning.    0 0 110 110 

014-30 

Kulturelt samlingssted i Hornslet. Den årlige driftsud-
gift til det nye kulturhus, som forventes at stå færdig i 
2028 skønnes at udgøre 660.000 kr. årligt. Indtil da vil 
den årlig driftsudgift udgøre 100.000 kr. til de 2 ejen-
domme, som blev erhvervet i 2021 til formålet, da 
disse ejendomme alligevel ikke bliver lejet ud som for-
udsat.  100 100 100 100 

014-10 
Trafiksikkerhed. Driftsudgift til projekt med hellean-
læg. 20 20 20 20 

014-10 
Nord/Sydvejen - etape 2 – Ryomgård til Kærende. 
Øget drift til etablering af cykelsti. 20 20 20 20 

014-10 
Opsætning af bord-bænkesæt. Der skønnes en øget 
udgift til drift og renhold omkring bænkene. 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

014-10 

Tilgængelighedspulje i naturen. Der forventes en øget 
udgift til drift af de etablerede stier m.v., men afhæn-
ger af projektets indhold.   

 
30 30 30 30 

I alt  560 765 1.540 3.294 
 
 
 

Løbenummer 14-T-4 Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget 

Forslag 14-T-4: Udfasning af fossile drivmidler – flytning af budget fra anlæg til drift 

Ændring (1.000 kr.) 
- foran mindreudgifter 

2023 2024 2025 2026 
1.200 1.800 2.400 0 

Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger) 
Ændring (- ved reduktion) 0 0 0 0 
     
Baggrund     

Bevilling 014-10 Park- og vejvæsen 
Basisbudget 
(1.000 kr.) 

2022 (22-PL) 2023 2024 2025 2026 
39.130 50.734 50.734 50.734 50.734 

Vej- og ejendomsservice (nulbudget) 0 0 0 0 
 
I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022 blev det vedtaget af flytte det afsatte budget i 2022 på 
anlægsprojektet ”Udfasning af fossile drivmidler” fra anlæg til drift, da der er tale om en leasingafgift, der kun 
kan afholdes på driften.  
 
Det afsatte budget i 2023-2025 på henholdsvis 1,2 mio. kr., 1,8 mio. kr. og 2,4 mio. kr. indgår ikke i oplæg til 
anlægsbudget for 2023, og medtages i stedet på driften på Vej- og ejendomsservice.  
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Løbenummer 14-T-5 Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget 

Forslag 14-T-5: Køb af ejendom i Ebeltoft – afledt drift vedr. sundhed og omsorg 

Ændring (1.000 kr.) 
- foran mindreudgifter 

2023 2024 2025 2026 
150 150 150 150 

Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger) 
Ændring (- ved reduktion) 0 0 0 0 
     
Baggrund     

Bevilling 014-30 Ejendomme 
Basisbudget 
(1.000 kr.) 

2022 (22-PL) 2023 2022 (22-PL) 2023 2022 (22-PL) 
73.233 78.236 73.233 78.236 73.233 

Ejendomme 78.236 73.233 78.236 73.233 
 
Byrådet besluttede den 24. april 2022 at købe en ejerlejlighed i Sundhedshuset i Ebeltoft (Nørreport 2).  
 
Baggrunden for købet var følgende:  
 

• at der er stor efterspørgsel på lokaler til sundhedsopgaver, og der er konkret behov for lokaler til kom-
munens borgerteams under ”Mere Værdig Hjemmepleje”.  

• at ejerlejlighedens placering, som en del af det store ejendomskompleks, kan begrunde erhvervelsen i 
en situation, hvor blandt andet udviklingen på sundhedsområdet kan medføre nye behov.  

• at der er jævnligt lokaleforespørgsler fra private sundhedsaktører og kommunale borgernære funktio-
ner. 

  
I sagen var det anført, at bygningsdrift, rengøring og forbrug vil udgøre ca. 150.000 kr. årligt ved en ren kommu-
nal anvendelse, men at denne driftsudgift kan være udgiftsneutral, hvis aktiviteten flyttes fra et sted til et andet 
med mindre, der er tale om en ny kommunal funktion. 
 
I forlængelse af erhvervelse af ejendommen ønsker Sundhed og omsorg at gøre brug af lokalerne til hovedsa-
geligt administration- og personalefaciliteter samt til etablering af Borgerteams. Der er tale om en kommunal 
udvidelse af Sundhed- og omsorgsområdet, og der foreslås afsat 150.000 kr. årligt til drift at lokalerne.  
 
 
 

Løbenummer 14-T-6 Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget 

Forslag 14-T-6: Almene boliger – justering af budget 

Ændring (1.000 kr.) 
- foran mindreudgifter 

2023 2024 2025 2026 
-3.154 -3.154 -3.154 -3.154 

Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger) 
Ændring (- ved reduktion) 0 0 0 0 
     
Baggrund     

Bevilling 014-35 Almene boliger 
Basisbudget 
(1.000 kr.) 

2022 (22-PL) 2023 2024 2025 2026 
-10.013 -10.375 -10.375 -10.375 -10.375 

Almene boliger -10.375 -10.375 -10.375 -10.375 
 
Med virkning fra 2022 blev økonomien for kommunens almene boliger flyttet til Ejendomme.  
 
Økonomien for kommunens almene boliger skal hvile i sig selv. Det vil sige, at driften af kommunens almene 
boliger er udgiftsneutral i forhold til kommunens øvrige drift. Budgettet på almene boliger omhandler bygnings-
driften og huslejeindtægten. Indtægtsbudgettet på almene boliger skal ses i sammenhæng med renter og afdrag 
af almene boliger under finansforskydninger.  
 
Visitationsret og ansvar for budget vedrørende tomgangshusleje på almene boliger er en del af budgettet på 
henholdsvis Sundhed og omsorg på Sundheds- og ældreudvalget og Tilbud til voksne med særlige behov på 
Social- og beskæftigelsesudvalget.  
 
Budgettet for 2023 er baseret på baggrund af godkendt budget for 2022, og viser en merindtægt på 3,2 mio. kr. i 
forhold til det afsatte budget på Ejendomme (bevilling 014-35):    
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 Budget (1.000 kr.) 
Bevillingstekst 2023 2024 2025 2026 
Almene boliger – afsat budget 2023 -10.375 -10.375 -10.375 -10.375 
Almene boliger – udkast til budget 2023 -13.529 -13.529 -13.529 -13.529 
Difference (merindtægt) -3.154 -3.154 -3.154 -3.154 

 
I forhold til budget 2023 er praksis sådan, at regnskaber og kommende års budget på almene boliger, herunder 
beboernes husleje godkendes af ældreboligernes beboerforeninger hvert år i september måned. Hvis budgettet 
for 2023 afviger væsentlig i forhold til 2022 medtages en korrektion i årets første budgetopfølgning i 2023. 
 
Almene boliger og dermed bevilling 014-35 er undtaget for overførsel.    
 
 
 

Løbenummer 14-T-7 Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget 

Forslag 14-T-7: Ejendomme – løbende vedligeholdelse for at opretholde vedligeholdelsesstan-
darden 

Ændring (1.000 kr.) 
- foran mindreudgifter 

2023 2024 2025 2026 
2.000 2.000 2.000 2.000 

Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger) 
Ændring (- ved reduktion) 0 0 0 0 
     
Baggrund     

Bevilling 014-30 Ejendomme 
Basisbudget 
(1.000 kr.) 

2022 (22-PL) 2023 2022 (22-PL) 2023 2022 (22-PL) 
73.233 78.236 73.233 78.236 73.233 

Ejendomme 78.236 73.233 78.236 73.233 
 
Byrådet drøftede på anlægskonferencen i februar 2022 den nuværende vedligeholdelsesstandard på kommu-
nens cirka 220.000 m2 bygninger fordelt på 200 ejendomme. Byrådet blev præsenteret for følgende:   

• Der skønnes at være et efterslæb på cirka 64 mio. kr. som i oplægget på anlægskonferencen blev fore-
slået indhentet over en 7-årig periode.  

• For at opretholde vedligeholdelsesstandarden vurderes det, at der skal tilføres driftsmidler på 2 mio. kr. 
årligt.  

• Der blev også fremlagt et behov for driftspuljer på op til 3 mio. kr. årligt til forandringer, tilpasning til ar-
bejdspladsvurderinger og brugerønsker.  

 
Byrådet vedtog i forlængelse af anlægskonference at afsætte 6 mio. kr. til indhentning af efterslæb, 2 mio. kr. i 
en pulje til finansiering af bygningsmæssige omforandringer, og endelig 2 mio. kr. til løbende vedligeholdelse, 
svarende til en samlet ramme på 10 mio. kr. til ejendomsområdet i 2022. Af hensyn til servicerammen i 2022 
afsættes beløbet til løbende vedligeholdelse i 2022 som anlæg. 
 
På baggrund af anlægskonference søges om et driftsbudget fra 2023 til løbende vedligeholdelse for at opret-
holde vedligeholdelsesstandarden:  
 

Beskrivelse – drift (hele 1.000 kr.) 2023 2024 2025 2026 
Årlig driftspulje til løbende vedligeholdelse for 
at opretholde vedligeholdelsesstandarden  

 
2.000 

 
2.000 

 
2.000 

 
2.000 

 
I budgetoplægget på anlæg indgår desuden følgende ændringer på baggrund af anlægskonference: 
 

1. Bygningsgenopretning – forhøjelse af den årlige pulje til efterslæb i 8 år. Det samlede beløb afsat til ef-
terslæb udgør 63,5 mio. kr., når det afsatte budget i 2022 på 6 mio. kr. indregnes. Med virkning fra 2023 
er beløbet tillagt 20% fremskrivning. 

2. Årlig pulje til forandringer, tilpasning til arbejdspladsvurderinger og brugerønsker på 3 mio. kr. årligt. 
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Løbenummer 14-L-1 Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget 

Forslag 14-L-1: Lov- og cirkulæreprogram – bekæmpelsesmidler   

Ændring (1.000 kr.) 
- foran mindre udgifter 

2023 2024 2025 2026 
0 111 111 111 

Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger) 
Ændring (- ved reduktion) 0 0 0 0 
     
Baggrund     

Bevilling 014-10 Park- og vejvæsen 
Basisbudget 
(1.000 kr.) 

2022 (22-PL) 2023 2022 (22-PL) 2023 2022 (22-PL) 
39.130 50.734 50.734 50.734 50.734 

Grønne områder  3.854 3.854 3.854 3.854 
 
Det fremgår af Lov- og cirkulæreprogrammet for 2023, at der kommer et forbud mod sprøjtning med ikke let 
nedbrydelige midler på offentlige arealer med visse undtagelser. Forbuddet træder i kraft den 1. januar 2024. 
Kommunerne kompenseres fra og med 2024 for merudgifter i forbindelse med anvendelse af alternative be-
kæmpelsesmetoder. Andelen for Syddjurs Kommune er opgjort til 111.000 kr. årligt med virkning fra 2024. Bud-
gettet placeres på bevillingen Vej- og parkvæsen, som afholder langt de fleste udgifter til grønne områder og 
arealer m.v.  
 
 

14.2 Blokke afledt af effektiviseringsforslag 
 

Løbenummer 14-E-1 Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget 

Forslag 14-E-1: Natur-, teknik og miljøudvalget - effektivisering 

Ændring (1.000 kr.) 
- foran mindreudgifter*) 

2023 2024 2025 2026 
-765 -765 -765 -765 

Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger) 
Ændring (- ved reduktion)) -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 
 
Baggrund     

Bevilling 014 Natur-, teknik og miljøudvalget 
Basisbudget 
(1.000 kr.) 

2022 (22-PL) 2023 2024 2025 2026 
137.785 155.188 155.010 154.994 154.994 

Vej og parkvæsen – vintertjeneste 
Vej og parkvæsen – grønne områder 
Natur og miljø – vandløbsdrift 
Natur og miljø – kommunale skove 

9.033 
3.854 
5.090 

214 

9.033 
3.854 
5.090 

214 

9.033 
3.854 
5.090 

214 

9.033 
3.854 
5.090 

214 
 
På baggrund af de seneste års betydelige omlægninger og besparelsesinitiativer besluttede Byrådet med bud-
get 2021 at nedsætte det årlige effektiviseringskrav. Konkret blev indlagt effektiviseringer på 0,5 % af kommu-
nens serviceudgifterne årligt fra 2022, svarende til et ekstra økonomisk råderum på 9 mio. kr. årligt i 2022, 18 
mio. kr. i 2023 og 27 mio. kr. årligt med virkning fra 2024.  
 
Til budget 2022 blev udmøntet en effektivisering på 9 mio. kr. i 2022 og overslagsårene. De næste 9 mio. kr. 
skal nu udmøntet fra 2023 og overslagsårene.  
 
På natur-, teknik- og miljøudvalget har det medført følgende effektiviseringsbeløb i årene 2022-2025:   
 

Bevil- 
ling 

(1.000 kr.) Budget 2022 2022 2023 2024 2025 

014 Udvalget for natur, teknik og miljø 153.993 -765 -1.530 -2.294 -2.294 

 
Effektiviseringerne til budget 2022 blev udmøntet med 0,355 mio. kr. vedr. asfalt, 0,06 mio. kr. vedr. affaldsbe-
holdere og tømning, 0,25 mio. kr. vedr. naturforvaltningsprojekter og 0,1 mio. kr. vedr. offentlige toiletter.  
 
Der foreslås følgende effektiviseringer til budget 2023, som er nærmere beskrevet nedenfor: 
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Bevil- 
ling 

(1.000 kr.) 2023 2024 2025 2026 

014 Udvalget for natur, teknik og miljø -765 -765 -765 -765 

014-10 Vej og parkvæsen – overvågning vedr. vintertjeneste -165 -165 -165 -165 
014-10 Vej og parkvæsen – grønne områder m.v. -200 -200 -200 -200 
014-25 Natur og miljø – vandløbsdrift -300 -300 -300 -300 
014-25 Natur og miljø – kommunale skove -100 -100 -100 -100 

 
Vej og parkvæsen – overvågning vedr. vintertjeneste 
Syddjurs Kommune indhenter i dag måledata fra glatføremålestationer rundt på vejnettet via 2 stk. glatførestati-
oner som kommunen ejer samt 5 stk. glatførestationer på Vejdirektoratets veje, som er nogle kostbare stationer. 
Der er kommet prisbillige miniglatførestationer på markedet, der kan hente en del af de samme data som mod-
tages fra de store stationer. Der opsættes inden næste vinter (2022/23) 5-6 ministationer, som ekstra værktøj til 
vores vintervagt med henblik på at forbedre glatføreoverblikket. Hvis behov viser sig kan der opsættes yderli-
gere ministationer. Det betyder, at vintervagten i større udstrækning kan udføre udkald direkte fra pc’er uden at 
der skal kaldes inspektionsvagter ud til fysisk at konstatere glatføre på vejene. Effektiviseringsgevinsten vil med-
føre mindre mandskabsbehov ved kørsel til inspektion af vejende og som tillægsgevinst mindre CO2 udledning. 
 
Vej og parkvæsen – grønne områder m.v. 
Det foreslås at reducere græsslåning af grønne områder samt mindre klipning af hække med videre. Dette for-
ventes blandet andet opnået ved at overdrage udenomsarealerne ved nye boligområder til grundejerforeningere 
tidligere end tilfældet er i dag. Hække og træer efterlades med et mere ”vildt” udtryk, hvor dette er muligt uden 
at uden at det går ud over fremkommelighed, trafiksikkerhed eller tilgængelighed. Disse effektiviseringer forven-
tes at udgøre 0,2 mio. kr. årligt. 
 
Natur og miljø – vandløbsdrift 
Der foreslås en reduktion på vandløbsdriften på 0,3 mio. kr. årligt. Forslaget vil medføre at eventuelle behov for 
reparationer af rørlagte vandløb og brønde fremover vil blive opkrævet af den berørte bredejer efter forudgå-
ende påbud efter Vandløbslovens §54. 
 
Natur og miljø – kommunale skove 
Der foreslås en reduktion på 0,1 mio. kr. årligt. Forslaget er begrundet i mindre udgifter på drift af Ahl drænsy-
stemer (hvor Syddjurs Kommunes bidrag finansieres af skovkontoen) og mindre drift på publikumsfaciliteter i de 
kommunale skove. 
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15 Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget 

15.1 Tekniske blokke 
 

Løbenummer 15-T-1 Udvalg: Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget 
Forslag 15-T-1: Driftstilskud til Ungespots 

Ændring (1.000 kr.) 
- foran mindreudgifter 

2023 2024 2025 2026 
36 36 36 36 

Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger) 
Ændring (- ved reduktion) 0 0 0 0 
          
Baggrund         
Bevilling 015-25 Kultur 
Basisbudget 
(1.000 kr.) 

2022 (22-PL) 2023 2024 2025 2026 
17.803 18.404 16.954 16.954 16.954 

Kultursekretariatet 14.491 13.042 13.042 13.042 
        

Efter etableringen af Ungespots i Rønde og Hornslet er der driftsudgifter til at renholde området omkring unges-
pottet og løbende udbedring af småskader mv. 
 
På den baggrund indarbejdes teknisk blok på 36.000 kr. årligt fra år 2023 og frem. 
 
 

Løbenummer 15-T-2 Udvalg: Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget 
Forslag 15-T-2: Ekstraordinært slitage på møbler og formidlingselementer 

Ændring (1.000 kr.) 
- foran mindreudgifter 

2023 2024 2025 2026 
100 100 100 100 

Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger) 
Ændring (- ved reduktion) 0 0 0 0 
          
Baggrund         
Bevilling 015-20 Biblioteker 
Basisbudget 
(1.000 kr.) 

2022 (22-PL) 2023 2024 2025 2026 
15.656 16.142 16.142 16.142 16.142 

Bibliotekter - fælles formål 14.255 14.255 14.255 14.255 
        

Syddjurs Kommunes Biblioteker skønner øgede drifts- og vedligeholdelsesudgifter i forbindelse med slitage på 
inventar, herunder møbler og formidlingselementer (Maltmus, Malthazar, Landskabsmodellen m.v.). Dette ses i 
lys af stigende antal besøgende.  
  
På den baggrund indarbejdes teknisk blok på 100.000 kr. årligt fra år 2023 og frem. 
 
 

Løbenummer 15-T-3 Udvalg: Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget 
Forslag 15-T-3: Flytning af tilskud til Kafé Kolind 

Ændring (1.000 kr.) 
- foran mindreudgifter 

2023 2024 2025 2026 
0 0 0 0 

Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger) 
Ændring (- ved reduktion) 0 0 0 0 
          
Baggrund         
Bevilling 015-25 Kultur 
Basisbudget 
(1.000 kr.) 

2022 (22-PL) 2023 2024 2025 2026 
17.803 18.404 16.954 16.954 16.954 

Kultursekretariatet 14.491 13.042 13.042 13.042 
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Der er tidligere afsat 100.000 kr. årligt under tidligere udvalg for plan, udvikling og kultur som støtte til Kafé Ko-
linds musikprojekt for socialt udsatte. Der skal gennemføres en evaluering i 2024 for at vurdere om bevillingen 
til musikprojektet skal fortsætte.  
  
I forbindelse med opfølgning af beslutninger på det vedtagne budget og budgetforliget for 2021 blev det beslut-
tet at overføre midlerne til Social og Beskæftigelsesudvalget. Tilskuddet flyttes med virkning fra 2023. Det har 
ingen økonomisk konsekvens, da der er tale om en flytning mellem 2 bevillinger. 
  

(i 1.000 kr.) 2023 2024 2025 2026 

015-25 – Kultur -103 -103 -103 -103 

016-30 – Tilbud til voksne med særlige behov 103 103 103 103 

Udligning – ved flytning af tilskud 0 0 0 0 

  

15.2 Blokke afledt af effektiviseringsforslag 
På baggrund af de seneste års betydelige omlægninger og besparelsesinitiativer besluttede Byrådet med bud-
get 2021 at nedsætte det årlige effektiviseringskrav. Konkret blev indlagt effektiviseringer på 0,5 % af kommu-
nens serviceudgifterne årligt fra 2022, svarende til et ekstra økonomisk råderum på 9 mio. kr. årligt i 2022, 18 
mio. kr. i 2023 og 27 mio. kr. årligt med virkning fra 2024.  
 
Der foreslås følgende effektiviseringer, som er nærmere beskrevet på Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget vil 
det medføre følgende effektiviseringsbeløb i årene 2023-2026 fordelt forholdsmæssigt på bevillingerne:  
  

Bevilling (1.000 kr.) Budget 2023 2023 2024 2025 2026 
015 Kultur-, fritids- og landdistriktsud-

valget 65.599 -309 -618 -927 -927 
015-15 Landdistrikter  2.844 -15 -30 -45 -45 
015-20 Biblioteker 16.142 -77 -153 -230 -230 
015-25 Kultur 18.403 -86 -171 -257 -257 
015-30 Folkeoplysning, fritid og natur 28.209 -131 -264 -395 -395 

 
 

Løbenummer 15-E-1 Udvalg: Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget 
Forslag 15-E-1: Landdistrikter – reduktion af landdistriktspuljen 

Ændring (1.000 kr.) 
- foran mindreudgifter*) 

2023 2024 2025 2026 
-15 -15 -15 -15 

Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger) 
Ændring (- ved reduktion) 0 0 0 0 
  
Baggrund         
Bevilling 015-15 Landdistrikter 
Basisbudget 
(1.000 kr.) 

2022 (22-PL) 2023 2024 2025 2026 
3.060 2.844 2.844 2.844 2.844 

Udvikling 2.844 2.844 2.844 2.844 
        

Effektiviseringen sker gennem en reduktion af landdistriktspuljen. Dette vil blive ledsaget af en tæt dialog med 
potentielle ansøgere om, hvordan deres projektideer mest effektivt kan føres ud i livet, så projekter får en min-
dre ressourcetildeling end ansøger måske oprindelig havde forventet, uden at det får konsekvenser for projekt 
ets kvalitet. 
 
  
 

Løbenummer 15-E-2 Udvalg: Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget 
Forslag 15-E-2: Biblioteker – omprioritering af arbejdsopgaver 

Ændring (1.000 kr.) 
- foran mindreudgifter*) 

2023 2024 2025 2026 
-77 -77 -77 -77 

Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger) 
Ændring (- ved reduktion) 0 0 0 0 
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Baggrund         
Bevilling 015-20 Biblioteker 
Basisbudget 
(1.000 kr.) 

2022 (22-PL) 2023 2024 2025 2026 
15.656 16.143 16.143 16.143 16.143 

Biblioteker - fælles formål 14.255 14.255 14.255 14.255 
        

Der vil ske en generel omprioritering af arbejdsopgaverne, hvor der vil blive nedlagt stillinger for at skabe mulig-
hed for en forbedring af materialesamlingen og mulighed for løbende at kunne iværksætte nye initiativer. 
 
 

Løbenummer 15-E-3 Udvalg: Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget 
Forslag 15-E-3: Kultur – effektivisering 

Ændring (1.000 kr.) 
- foran mindreudgifter*) 

2023 2024 2025 2026 
-86 -86 -86 -86 

Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger) 
Ændring (- ved reduktion) 0 0 0 0 
  
Baggrund         
Bevilling 015-25 Kultur 
Basisbudget 
(1.000 kr.) 

2022 (21-PL) 2022 2023 2024 2025 
17.803 18.403 16.954 16.954 16.954 

Andre Kulturelle opgaver 4.093 2.644 2.644 2.644 
        

 Indenfor kulturområdets budget er der forskellige aktiviteter, der indenfor den seneste tid er formindsket i om-
fang eller helt ophørt, som har medført at budgettet ikke har været anvendt fuldt ud, bl.a. udgifter ved arkiver. 
Derudover er der med Filmhøjskolen i Ebeltoft og Djurslands Jernbanemuseum indgået en aftale om, at de får 
et fast tilskud, der ikke prisfremskrives, men tilskuddet fremskrives i de kommunale budgetter, hvorved der op-
står et provenu. Disse midler har traditionelt været overført til kulturpuljen, og derefter fordelt efter ansøgning til 
forskellige kulturprojekter i kommunen. Det vil derfor være nødvendigt med en tættere dialog med potentielle 
ansøgere om, hvordan deres projektideer mest effektivt kan føres ud i livet, så projekter får en mindre ressour-
cetildeling end ansøger måske oprindelig havde forventet, uden at det får konsekvenser for projektets kvalitet. 
  
Med forslaget er den planlagte effektivisering på kulturområdet gennemført for 2023, mens der mangler at blive 
anvist effektiviseringer for 85.000 kr. i henholdsvis 2024 og 2025. Der vil blive udarbejdet forslag til dette i kom-
mende budgetår. 
 
 

Løbenummer 15-E-4 Udvalg: Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget 
Forslag 15-E-4: Folkeoplysning – effektivisering 

Ændring (1.000 kr.) 
- foran mindreudgifter*) 

2023 2024 2025 2026 
-131 -131 -131 -131 

Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger) 
Ændring (- ved reduktion) 0 0 0 0 
  
Baggrund         
Bevilling 015-30 Folkeoplysning, fritid og kultur 
Basisbudget 
(1.000 kr.) 

2022 (22-PL) 2022 2023 72 024 2025 
26.981 28.209 27.941 27.941 27.941 

Fritidsfaciliteter 2.874 2.784 2.784 2.784 
        

Indenfor budgettet til folkeoplysninger er der afsat midler til mellemkommunale betalinger for voksenundervis-
ning og lokaletilskud, der i de senere år ikke er blevet anvendt i fuldt omfang.  
 
Mindreudgiften har været tilbageført til kassen eller anvendt til andre projekter. I 2021 og 2022 har de været an-
vendt til genstart af aktiviteter i idrætsforeninger efter Covid-19.  
  
Med forslaget er den planlagte effektivisering på folkeoplysningsområdet gennemført for 2023, mens der mang-
ler at blive anvist effektiviseringer for 131.000 kr. i henholdsvis 2024 og 2025. Der vil blive udarbejdet forslag til 
dette i kommende budgetår..  
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16 Social- og beskæftigelsesudvalget 

16.1 Tekniske blokke 
 

Løbenummer 16-T-1 Udvalg: Social- og beskæftigelsesudvalget 

Forslag 16-T-1: Ændring i bevillingsstruktur på Beskæftigelsesområdet 

Ændring (1.000 kr.) 
- foran mindreudgifter 

2023 2024 2025 2026 
0 0 0 0 

Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger) 
Ændring (- ved reduktion) 0 0 0 0 
     
Baggrund     

Bevilling 016-10 til 016-
25 

Social- og beskæftigelsesudvalget – beskæftigelsesområdet  

Basisbudget 
(1.000 kr.) 

2022 (22-PL) 2023 2024 2025 2026 
697.317 711.102 717.242 723.382 723.382 

 
Der er på nuværende tidspunkt fire bevillinger på beskæftigelsesområdet, der i 2023 og frem er fordelt som det 
fremgår af tabellen nedenfor. 
   

Nuværende bevillingsstruktur (i 1.000 kr.) 2023  2024  2025  2026  
016-10 Tilbud til udlændinge  7.102  7.102  7.102  7.102  
016-15 Midlertidige ydelser  313.041  313.041  313.041  313.041  
016-20 Permanente ydelser  354.240  360.379  366.519  366.519  
016-25 Uddannelse og beskæftigelsespuljer 
mv.  

36.720  36.720  36.720  36.720  

I alt 711.102  717.242  723.382  723.382  
  
Det foreslås at forenkle bevillingsstrukturen ved at samle de fire bevillinger i to bevillinger.  
  
Forslaget vil betyde, at budgetterne til ydelser og indsatser til borgerne samles i én bevilling ”Ydelser og indsat-
ser”. Det foreslås i blok 16-T-2, at beskæftigelsesområdet overtager ansvaret for budgetterne til boligsikring, 
boligydelse og personlige tillæg, og disse vil indgå i den nye bevilling ”Ydelser og indsatser”. Bevillingen vil også 
inkludere alle beskæftigelsesrettede indsatser samt alle ydelser til borgere. Med forslaget samles budgetterne til 
overførselsudgifter eller de ”lovbestemte udgifter” stort set under denne bevilling.  
  
Den anden og mindre bevilling ”Uddannelse og beskæftigelsespuljer m.v.” vil fortsat indeholde budgetterne til 
uddannelsesområdet i form af Forberedende Grunduddannelse (FGU), Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse 
(STU) og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). De politiske afsatte puljer og de interne aktører er også 
samlet under denne bevilling. De interne aktører er UU, STU Syddjurs og Mentor og Vejledning. Stort set alle 
områdets serviceudgifter vil indgå under bevillingen samt de dele af overførselsudgifterne, der har en sammen-
hæng med interne tilbud, puljer eller uddannelsesområdet (blandt andet skoleydelse i forbindelse med FGU).  
 

Ny bevillingsstruktur (i 1.000 kr.) 2023  2024  2025  2026  
016-20 Ydelser og indsatser  709.577  715.717  721.857  721.857  
Herunder boligsikring, boligydelse samt per-
sonlige tillæg fra 016-35 (blok 16-T-2)  

(34.637)  (34.637)  
  

(34.637)  
  

(34.637)  
  

016-25 Uddannelse og beskæftigelsespuljer 
mv.  

36.162  36.162  36.162  36.162  

I alt 745.739  751.879  758.019  758.019  
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Løbenummer 16-T-2 Udvalg: Social- og beskæftigelsesudvalget 

Forslag 16-T-2: Overførselsudgifter: Førtidspension 

Ændring (1.000 kr.) 
- foran mindreudgifter*) 

2023 2024 2025 2026 
0 0 0 6.000 

Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger) 
Ændring (- ved reduktion) 0 0 0 0 
 
Baggrund     

Bevilling 016-20 Permanente Ydelser 
Basisbudget 
(1.000 kr.) 

2022 (22-PL) 2023 2024 2025 2026 
343.554 354.240 360.379 366.519 366.519 

Førtidspension 225.356 231.496 237.636 237.636 

 
Udviklingen i antallet af henholdsvis førtidspensionister på gamle ordning (tildelt før 1. juli 2014) og førtidspensi-
onister på ny ordning (tildelt efter 1. juli 2014) viser, at som følge af den demografiske udvikling vil der i fremti-
den blive flere førtidspensionister på den nye ordning og færre på den gamle ordning. 
  

 
Kilde: Ydelsesrefusion og jobindsats.dk, Syddjurs kommune. Der kan forekomme usikkerheder i totalen og ad-
ministrationen er ved at undersøge data. 
  
Enhedsprisen for en førtidspensionist på ny ordning er højere end enhedsprisen på en førtidspensionist på den 
gamle ordning. Det betyder, at udgifterne til førtidspension i det aktuelle budget 2022-2025 stiger ca. 6. mio. Kr. 
Årligt. Stigningen forudsættes at fortsætte i 2026. På den baggrund foreslås afsat netto 6 mio. Kr. Til førtidspen-
sion i det nye overslagsår 2026.   
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Løbenummer 16-T-3 Udvalg: Social- og beskæftigelsesudvalget 

Forslag 16-T-3: Øvrige overførselsudgifter mv. 

Ændring (1.000 kr.) 
- foran mindreudgifter*) 

2023 2024 2025 2026 

-39.924  -39.336  -38.749  -38.022 
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger) 
Ændring (- ved reduktion) 0 0 0 0 
 
Baggrund     

Bevilling Flere Overførsels- og serviceudgifter under beskæftigelse fordelt på forskel-
lige bevillinger 

Basisbudget 
(1.000 kr.) 

2022 (22-PL) 2023 2024 2025 2026 
 
 

732.842             745.040    751.179    757.319    757.319  
 
Beskæftigelsesområdets budgetlægning for 2023 er baseret på Kommunernes Landsforening (KL) og regerin-
gens skøn for overførselsudgifter for alle landets kommuner i forbindelse med den årlige aftale om kommuner-
nes økonomi.  
 
2022 har været præget af en generel højkonjunktur med stor efterspørgsel på arbejdskraft og lav ledighed. Kri-
gen i Ukraine betyder, at der er stor usikkerhed i forhold til de generelle forventninger til den økonomiske vækst. 
Det gælder både den resterende del af 2022 og forventningerne til udviklingen i 2023. Der knytter sig i 2023 af 
samme grund en særlig usikkerhed til de dele af bevillingen Ydelser og Indsatser, der omhandler integrations-
området. Krigens udvikling vil have afgørende betydning for om antallet af flygtninge vil stige eller falde, ligesom 
de økonomiske konjunkturer har betydning for, hvor mange af de ukrainske flygtninge, der kan opnå beskæfti-
gelse. 
 
Overførselsudgifterne til ydelser og indsatser i Syddjurs er budgetteret parallelt med den kompensation, som er 
forudsat til overførselsudgifter i regeringsaftalen for 2023. Det betyder, at udviklingen i Syddjurs fra 2022 til 2023 
overordnet set forudsættes at svare til udviklingen på landsplan. Budgettet til de enkelte ydelser er herunder 
tilpasset lokale forhold i Syddjurs vurderet ud fra den aktuelle viden, som indgår i budgetopfølgningen per 31. 
juli 2022. Det betyder, at der er ydelser hvor Syddjurs Kommune har færre udgifter end skønnet fra KL og rege-
ringen tilsiger og ydelser, hvor Syddjurs har flere.  
 
Den lokale vurdering  
I den lokale vurdering af udgiftsbehovet for 2023 indgår en vurdering af udviklingen i antal helårsborgere og 
gennemsnitspris for alle ydelser til og med 31. juli 2022 og den forventede udvikling resten af året, som også 
ligger til grund for budgetopfølgningen. 
 
Udgiftsbehovet i 2023 er således skønnet ud fra budgetopfølgningen ultimo juli 2022 og KL’s skøn for udviklin-
gen fra 2022 til 2023. Ved budgetopfølgningen per 31. juli 2022 indstilles det, at der gives en negativ tillægsbe-
villing til 2022 svarende til den midtvejsregulering, som overførselsområdet er omfattet af på -49 mio. kr. Der er 
stadig i 2022 en stor usikkerhed forbundet med forventet regnskab 2022, blandt andet som følge af de konse-
kvenser, som krigen i Ukraine og de afledte effekter deraf, har haft på beskæftigelsesområdet. For budget 2023 
tages der udgangspunkt i den fulde forventning til udviklingen i 2022 og KL og regeringens skøn for den sam-
lede udvikling for 2023. Der tages på den baggrund udgangspunkt i, at kommunens rammevilkår følger landets 
udvikling, og det kan betyde, at en overordnet ændring i konjunkturer og deraf følgende midtvejsregulering ikke 
nødvendigvis afspejles fuldt ud i det lokale udgiftsniveau. 
 
Udviklingen på landsplan 
Der er taget højde for udviklingen på landsplan med udgangspunkt i den vurdering af overførselsudgifterne, 
som KL laver for alle kommuner i forbindelse med indgåelse af regeringsaftalen, den såkaldte tabel 9. Ikke alle 
udgifter under Social- og Beskæftigelse er med i KL’s opgørelse. Den omfatter et konkret skøn for de ydelser og 
indsatser under budgetgarantien og de øvrige overførsler. I tabel 1 herunder er udgifterne til disse ydelser for 
Syddjurs gengivet.  
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Tabel 1: Sammenligning mellem KL og Syddjurs skøn for overførselsudgifter (mio. kr.) 

 

Skøn  
KL  
  

Skøn 
Forventet regnskab 
  

Regnskab 2021   

Stigning fra R2021 til FR2022 -6 - 6 

FR2022   

Stigning fra FR2022 til B2023 26 26 

I alt overførselsskøn Budget 2023  700 699 

Samlede stigning fra R2021 til B2023  21 20 

*forskelle skyldes afrunding. 
 
Som det fremgår af tabel 1, har ydelserne i regnskab 2021 samme niveau i KL’s opgørelse som i Syddjurs op-
gørelse af de samme ydelser. KL skønner, at Syddjurs vil have en samlet stigning i overførselsudgifterne på 26 
mio. kr. fra det forventede udgiftsniveau i 2022 til budgettet for 2023. I Syddjurs er udviklingen fra 2022 til 2023 
vurderet til at ligge på samme niveau på 26 mio. kr. Overførselsudgifterne ligger primært på beskæftigelsesom-
rådet, med en lille del (ca. 11 mio. kr.) fordelt på familieområdet og socialområdet. 
 
Forudsætningen om at følge landets udvikling tager afsæt i to forhold. For det første afviger Syddjurs ikke væ-
sentligt fra landets udvikling hverken på længere sigt, over nogle år eller på kort sigt i 2022. 
 
Budgetlægningen tager udgangspunkt i, at Syddjurs Kommune følger et landsniveau, og på den baggrund er 
der beregnet et samlet udgiftsskøn for 2023 for Beskæftigelsesområdet på 705 mio. kr. for både overførselsud-
gifter og serviceudgifter. Heraf udgør serviceudgifter ca. 17 mio. kr. af det samlede budget. Det aktuelle budget i 
2023 udgør 745 mio. kr. Der forslås således en teknisk korrektion af budgettet til Beskæftigelsesområdet på -40 
mio. kr. i 2023.  
 
Tabel 2: Samlet budgetvurdering for Beskæftigelse, serviceudgifter og overførselsudgifter (mio. kr.) 

Budgetbehov 2023 705 
BO Budget 2023 i Budget 2022 745 
Nedskrivning af Budget 2023 -       40 

 
 
Udgiftsbehov for Syddjurs vurderet af henholdsvis KL og Syddjurs er illustreret i nedenstående figur: 
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Vedrørende sygedagpenge, jobafklaring, seniorpension og ressourceforløb ligger Syddjurs udgiftsniveau over 
skønnet fra KL, hvorimod kontanthjælp, a-dagpenge, fleksjob og førtidspension ligger Syddjurs kommunes 
skønnede udgifter under KL’s skøn. 
 
Herunder i tabel 3 er vist budgetforslaget fordelt på ydelser inklusiv budgetløftet: der er tale om et budget sam-
mensat af priser gange mængde i form af helårspersoner, jf. efterfølgende tabeller. 
 
 
Tabel 3: Budget 2023-2026 (mio. kr.) 

 2023 2024 2025 2026 

016-20 Indsatser og Ydelser 674  681 687 694 
Integration, selvforsørgelse og hjemsendelsesydelse 12  12 12 12 
A-dagpenge 61  61 61 61 
Jobafklaringsforløb 34  34 34 34 
Kontanthjælp og for-revalidering 27  27 27 27  
Ressourceforløb 12 12 12 12 
Revalidering 0,2  0,2  0,2  0,2  
Seniorjob og servicejob 0,7  0,7 0,7 0,7 
Sygedagpenge 77  77 77 77  
Uddannelseshjælp 15  15 15 15 
Beskæftigelsesindsats og andet 33 33 33 33 
Fleksjob 95 95 95 95  
Ledighedsydelse 19  19 19 19 
Seniorpension 29  29 29 29 
Førtidspension, nye 98  113  128  144  
Førtidspension, gamle 127  118 110 101 
Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg 35 35 35 35 
Uddannelse og Beskæftigelsespuljer mv. 31  31 31 31 
Uddannelse og Beskæftigelsespuljer mv. 31  31 31 31 
Samlet, Beskæftigelse 705  712 719 725 

*budgettet her er inkl. blok 16-T-2 på førtidspension 
 
Det justerede budget for 2022 peger på antalsforudsætninger i 2023 som vist i Tabel 5. Vurderingen af antals-
forudsætninger er som nævnt gennemført med udgangspunkt i KL’s skønnede vækst og konkrete udviklingsten-
denser i Syddjurs på de enkelte ydelser. Antallet af helårsperson vil fungere som pejlemærker for styringen i 
2023. 
 
Tabel 5: Helårspersoner 

016-20 Ydelser og Indsatser 2023 2024 2025 2026 

Integration, selvforsørgelse og hjemsendelsesydelse 108 108 108 108 
A-dagpenge 436 436 436 436 
Jobafklaringsforløb 274 274 274 274 
Kontanthjælp og for-revalidering 220 220 220 220 
Ressourceforløb 90 90 90 90 
Revalidering 1 1 1 1 
Sygedagpenge 700 700 700 700 
Uddannelseshjælp 199 199 199 199 
Fleksjob 950 950 950 950 
Ledighedsydelse 120 120 120 120 
Seniorpension 183 183 183 183 
Førtidspension, nye 579 669 759 849 
Førtidspension, gamle 971 906 841 776 

 
Budgettet bygger desuden på de gennemsnitspriser, der fremgår af Tabel 6. Gennemsnitspriserne er fastlagt ud 
fra en konkret vurdering af de enkelte priser, hvor der er afvejet mellem et gennemsnit af tidligere regnskabsår, 
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regnskabet for 2021, den konstaterede gennemsnitspris i forventet regnskab for 2022, samt kendskab til forven-
tede ændringer i antallet af helårsperson på refusionstrappens forskellige refusionstrin.  
 
Tabel 6, Gennemsnitspris 

016-20 Ydelser og Indsatser 2023-2026  

Integration, selvforsørgelse og hjemsendelsesydelse 76.300 
A-dagpenge 140.500 
Jobafklaringsforløb 125.500 
Kontanthjælp og for-revalidering 121.500 
Ressourceforløb 132.500 
Revalidering 157.000 
Sygedagpenge 110.000 
Uddannelseshjælp 77.500 
Fleksjob 100.000 
Ledighedsydelse 157.000 
Seniorpension 157.000 
Førtidspension, nye 169.000 
Førtidspension, gamle 130.500 

 
 
 

Løbenummer 16-T-4 Udvalg: Social-og beskæftigelsesudvalget 
Forslag 16-T-4: Tilbud til voksne med særlige behov – Demografiregulering  

Ændring (1.000 kr.) 
- foran mindreudgifter 

2023 2024 2025 2026 
601 2.214 3.503 4.503 

Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger) 
Ændring (- ved reduktion) 1 4 7 9 
          
Baggrund         
Bevilling 016-30 Tilbud til voksne med særlige behov 
Basisbudget 
(1.000 kr.) 

2022 (22-PL) 2023 2024 2025 2026 
191.256 192.024 189.252 187.493 187.493 

        
Ændringerne i befolkningstallet indarbejdes i budget 2023 med henblik på at fastholde et uændret serviceni-
veau. Beregningen bliver foretaget på baggrund af basisbudgettet for 2023. 

Beregningen af demografireguleringen foregår i to trin 

1. Regulering for forskellen mellem antallet af 18-95 årige i år 2022 jf. befolkningsprognosen for budget 
2022 og antallet af 18-95 årige i år 2023 jf. befolkningsprognosen for budget 2023. 

2. Regulering for udvikling i antallet af 18-95 årige fra år 2023 til henholdsvis år 2024, 2025 og 2026 jf. be-
folkningsprognosen for budget 2023. 

 
Modellen viser, at det forventes, at antallet af 18-95 årige stiger med 111 fra 2022 til 2023, samt at der forventes 
yderligere stigning fra 2023 til overslagsår med 307 i 2024, 562 i 2025 og 754 i 2026.  
 
På den baggrund vil demografireguleringen i 2023 være 0,6 mio.kr., og i overslagsårene forventes en demogra-
firegulering på yderligere ca. 2,2 mio. kr. i 2024 stigende til ca. 4,5 mio. kr. i 2026. 
 
  



Budget 2023 Direktionens budgetoplæg - drift 25. august 2022 

- 58 - 

 
 

Løbenummer 16-T-5 Udvalg: Social- og beskæftigelsesudvalget 
Forslag 16-T-5: Fordeling af bevillingen ”Boligstøtte, personlige tillæg m.v.” (016-35) 

Ændring (1.000 kr.) 
- foran mindreudgifter 

2023 2024 2025 2026 
0 0 0 0 

Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger) 
Ændring (- ved reduktion) 0 0 0 0 
          
Baggrund         
Bevilling 016-35 Boligstøtte, personlige tillæg m.v. 
Basisbudget 
(1.000 kr.) 

2022 (22-PL) 2023 2024 2025 2026 
35.526 35.964 35.964 35.964 35.964 

        
I forbindelse med ændringen af styrelsesvedtægten blev der flyttet en bevilling fra Sundhed og Omsorg til Social 
og Beskæftigelse. Bevillingen omfattede nogle forskellige kommunale opgaver, hvor det skønnes at kunne 
skabe bedre sammenhæng, hvis de flyttes til bevillinger, hvor der er bedre sammenhæng i ansvarsområderne.     
 
Udgifterne på bevillingen omfatter udbetalinger til boligstøtte, boligydelse samt diverse personlige tillæg såsom 
briller, høreapparater, medicin, fysioterapi og tandbehandling.  
For budget 2023 forslås, at bevillingen opløses og at de økonomiske midler flyttes til andre områder og bevillin-
ger. Det betyder, at en del flyttes til beskæftigelsesområdet til 016-15 Ydelser og Indsatser og til Ejendomme til 
014-35 Almene boliger. Derudover forbliver en del på socialområdet, som flyttes til 016-30 Tilbud til voksne med 
særlige behov. For boligydelse, boligsikring og personlige tillæg er der tale om overførselsudgifter, der følger 
konjunkturerne og regulering af de budgetgaranterede områder på lige fod med øvrige ydelser på beskæftigel-
sesområdet. Der skal derfor ikke være overførselsadgang på boligydelse, boligsikring og personlige tillæg. Der 
er ikke overførselsadgang på bevillingen 016-20 ’Ydelser og Indsatser’. 
  
Følgende områder flyttes til andre bevillinger:   

• Driftssikring af boligbyggeri:  
o Støtte til opførsel af boliger flyttes til 014-35 Almene boliger   
o Lejetab ved fraflytning og tilskud til dækning af flytteudgifter flyttes til 016-30 Tilbud til voksne med 

særlige behov, som socialområdet visiterer til   
• Boligydelse, Boligsikring og Personlige tillæg flyttes til 016-15 Ydelser og Indsatser 

 
År Beløb i 1.000 kr. 2023 2024 2025 2026 
016-35 Boligstøtte, personlige tillæg m.v. -35.964 -35.964 -35.964 -35.964 
014-35 Almene boliger  200 200 200 200 
016-30 Tilbud til voksne med særlige behov  1.127 1.127 1.127 1.127 
016-20 Ydelser og indsatser  34.637 34.637 34.637 34.637 
Netto   0 0 0 0 

 
 
 

Løbenummer 16-T-6 Udvalg: Social- og beskæftigelsesudvalget  
Forslag 16-T-6: Pulje til fremme af tilgængelighed for handicappede  

Ændring (1.000 kr.) 
- foran mindreudgifter 

2023 2024 2025 2026 
0 0 0 0 

Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger) 
Ændring (- ved reduktion) 0 0 0 0 
          
Baggrund         
Bevilling 016-30 Tilbud til voksne med særlige behov  
Basisbudget 
(1.000 kr.) 

2022 (22-PL) 2023 2024 2025 2026 
191.256 192.024 189.252 187.493 187.493 

Tilgængelighed for handicappede  124 124 124 124 
        

For budget 2023 flyttes der fra bevillingen Tilbud til voksne med særlige behov økonomiske midler til brug for 
fremme af tilgængelighed for handicappede til Kommisioner, råd og nævn under bevillingen Politik og bered-
skab m.v. under Økonomiudvalget, da Ledelsessekretariatet understøtter kommunens Handicapråd. 
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År Beløb i 1.000 kr. 2023 2024 2025 2026 
016-30 Tilbud til voksne med særlige behov  -124 -124 -124 -124 
010-10 Politik og beredskab m.v. 124 124 124 124 
Netto   0 0 0 0 

 
 

Løbenummer 16-T-7 Udvalg: Social- og beskæftigelsesudvalget  
Forslag 16-T-7: Flytning af budget til Sensum 

Ændring (1.000 kr.) 
- foran mindreudgifter 

2023 2024 2025 2026 
0 0 0 0 

Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger) 
Ændring (- ved reduktion) 0 0 0 0 
          
Baggrund         
Bevilling 016-30 Tilbud til voksne med særlige behov 
Basisbudget 
(1.000 kr.) 

2022 (22-PL) 2023 2024 2025 2026 
191.256 192.024 189.252 187.493 187.493 

Budget Sensum  343 343 343 343 
        

I forbindelse med anskaffelsen vil kontraktansvaret for EG Sensum blive flyttet fra Socialområdet til It og Digitali-
sering, i lighed med den generelle styringsmodel for fagsystemer i Syddjurs Kommune. I forslag til budget 2023 
vil budget svarende til de hidtidige driftsudgifter blive overført fra bevillingen Tilbud til voksne med særlige behov 
til bevillingen Administrativ organisation. 
 

År Beløb i 1.000 kr. 2023 2024 2025 2026 
016-30 Tilbud til voksne med særlige behov  -343 -343 -343 -343 
010-15 Administrativ organisation  343 343 343 343 
Netto   0 0 0 0 

 
 
 
 

Løbenummer 16-L-1 Udvalg: Social- og beskæftigelsesudvalget 

Forslag 16-L-1: Lov- og cirkulæreprogram – Beskæftigelse  

Ændring (1.000 kr.) 
- foran mindre udgifter 

2023 2024 2025 2026 
267 324 326 326 

Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger) 
Ændring (- ved reduktion) 0 0 0 0 
     
Baggrund     
Bevilling 016-10 til 016-

25 
Social- og beskæftigelsesudvalget – beskæftigelsesområdet  

Basisbudget 
(1.000 kr.) 

2022 (22-PL) 2023 2024 2025 2026 
697.317 711.102 717.242 723.382 723.382 

 
Der er indarbejdet følgende ændringer som følge af lov og cirkulæreprogrammet i budgettet: 
 

Bevilling punkt Lov- og cirkulæreprogram, 1.000 kr. 2023 2024 2025 2026 
016-20 
og 010-
15 

26 Lov nr. 1160 af 8. juni 2021 - Ændring af lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøt-
telse af beskæftigelsesindsatsen m.v. og lov om aktiv so-
cialpolitik (Bedre ressourceforløb) 

488 496 498 498 

010-15 30 Lov nr. 2589 af 28. 12. 2021 om nytænkning af beskæfti-
gelsesindsatsen og en styrket og forenklet ungeindsats 
m.v. og Lov nr. 2590 af 28. december 2021 om nytænk-
ning af beskæftigelsesindsatsen og samtaler over video 
eller telefon 

-255 -255 -255 -255 
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016-25 36 FGU skoleydelse for elever i efterværn, som følge af en 
praksisændring vedr. fortolkning af § 19 i bekendtgørelse 
om institutioner for forberedende grunduddannelse mv. 

34 83 83 83 

  I alt  267 324 326 326 

 
De enkelte dele af lov- og cirkulæreprogrammet, der vedrører beskæftigelsesområdet, udgør en samlet regule-
ring på 0,3 mio. kr. i 2023 og overslagsår. Omkring halvdelen af reguleringerne omhandler øgede administrative 
opgaver (service), imens den anden halvdel er reguleringer af overførselsudgifter. Herunder gives en kort be-
skrivelse af hvert punkt.  
 
Punkt 26 
Kommunen får flere administrative opgaver på grund af aftalen om bedre ressourceforløb. Det betyder blandt 
andet, at der indføres en indsatsgaranti indenfor de første seks måneder for at sikre, at alle borgere får en hurtig 
indsats, herunder at flere borgere skal ud på en arbejdsplads som et led i indsatsen. Derfor får borgere i res-
sourceforløb ret til en personlig jobformidler. 
Lovændringen trådte i kraft den 1. januar 2022 og forventes at betyde en mindre stigning i antallet af borgere, 
der godkendes til fleksjob og den samlede regulering er således delt op på serviceudgifter og overførselsudgif-
ter på følgende måde:  

Kr. (1.000 kr.) 2023 2024 2025 2026 
I alt (service) 410 417 419 419 
I alt (overførsler) 78 79 79 79 

  
Punkt 30 
Lovændringen trådte i kraft den 1. januar 2022. Den betyder at kommunen får færre administrative opgaver, 
fordi der bliver øgede muligheder for at gennemføre samtaler digitalt. Dagpengemodtagere kan efter de første 6 
måneders ledighed få mulighed for at vælge, om samtaler med jobcenter eller a-kasse skal afholdes ved fysisk 
fremmøde, over video eller telefonisk. Samme mulighed gælder for sygemeldte efter 6 måneder sygdom. Desu-
den ændres kadencen for aktivering af borgere på uddannelseshjælp. Hvor der tidligere højest må gå 4 uger 
mellem hvert tilbud, må der fremadrettet gå 4 måneder mellem hvert tilbud.  
  
Punkt 36 
Lovændringen betyder, at unge anbragt i efterværn af familieområdet fremover kan modtage SU eller FGU – 
skoleydelse. Dette medfører en stigning i udgifter til FGU, som kommunen medfinansierer. Der er ingen mer-
opgaver for beskæftigelsesområdet forbundet med denne lovændring.  
  
Anden delaftale om finansiering af ret til tidlig pension (”Arne-pensionen”) 
I forbindelse med aftalen om ret til tidlig pension har partierne besluttet, at der til finansiering af aftalen skal fin-
des 300 mio.kr. i 2022, 750 mio. kr. i 2023 og 1,1 mia. kr. på beskæftigelsesområdet fra 2024 og frem. Sidste år 
blev 1. delaftale indgået. Den aftale havde fokus på besparelser på udgifter til aktivering og er indarbejdet i den 
kommunale økonomi for 2022. Den 2. delaftale skal realisere de resterende besparelser for 2023 og 2024. Den 
består af følgende elementer: 

Ret til tidlig pension Landet Syddjurs 
Mio kr.  2023 2024 2023 2024 
A-kasser for ansvar for kontaktforløb de første 3 måneder for dagpen-
gemodtagere (service) 

- 150 - 1,07 

Besparelse på tilbud "øvrig vejledning og opkvalificering" 380 380 2,72 2,72 
Besparelse på administration i jobcentrene (service) - 235 - 1,68 
Mulighed for digitale samtaler de første 6 måneder -25 -25 -0,18 -0,18 
Mulighed for at arbejde jobrettet for unge gøres permanent 15 15 0,11 0,11 
Mindre forenklinger (bl.a. fjernes krav om kommunal beskæftigelses-
plan) 

5 5 0,04 0,04 

I alt 375 760 2,69 5,44 
  
De fire dele, der får effekt i 2023, er ikke indregnet i KL og regeringens skøn for overførselsudgifter i 2023. De 
vil derfor indgå i den midtvejsregulering, der kommer i juni 2023. Udmøntningen af de administrative besparel-
ser er endnu ikke beskrevet fuldt ud. Beskæftigelsesministeriet vil i efteråret 2022, med inddragelse af KL igang-
sætte et arbejde, der kan pege på effektiviseringer indenfor jobcenterdriften.  
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En del af aftalen vedrørende de administrative besparelser er forligsbelagt, hvilket kan få betydning for udmønt-
ningen af aftalen.  
Beskæftigelsesområdet er opmærksomme på aftalen, og arbejdet med at finde administrative besparelser in-
denfor jobcenterdriften. Der er et løbende fokus på at lette administrative opgaver blandt andet igennem digitali-
sering, og dette fokus er også nødvendigt fremadrettet.  
 
Aftale om rammerne for en helhedsorienteret indsats for borgere med komplekse problemer 
Der blev i juni måned 2022 indgået aftale om en ny hovedlov for en helhedsorienteret indsats (herefter HOI-lov). 
Aftalen skal understøtte, at borgere med komplekse og sammensatte problemer, får en sammenhængende ud-
redning, en koordineret indsats og ret til en helhedsorienteret plan. Den nye lov skal træde i kraft 1. juli 2023 og 
efterfølgende vil kommunerne have 2 år til implementering, før der skal tilbydes en indsats efter den nye HOI-
lov. Der indgår på nuværende tidspunkt ikke forventninger til ændringer i de kommunale økonomiske rammer i 
forbindelse med aftalen.  
Syddjurs Kommune har i flere år arbejdet tværfagligt med borgere i afdelingen Styrket Helhed, og KL har blandt 
andet benyttet erfaringerne fra Syddjurs Kommune og 5 andre i en publikation om den sammenhængende ind-
sats for udsatte borgere. Det er en omfattende ny lovramme og social-, familie- og beskæftigelsesområderne vil 
i den kommende tid følge de løbende orienteringer fra KL omkring den kommunale implementering af loven tæt. 
På baggrund af ovenstående hovedlov ønskes gennemført et analysearbejde, hvilket er beskrevet i blok 10–D–
5. 
 

16.2 Blokke afledt af effektiviseringsforslag 
 

Løbenummer 16-E-1 Udvalg: Social- og beskæftigelsesudvalget 

Forslag 16-E-1: Serviceudgifter under beskæftigelse - effektivisering 

Ændring (1.000 kr.) 
- foran mindreudgifter*) 

2023 2024 2025 2026 
-81 -81 -81 -81 

Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger) 
Ændring (- ved reduktion) 0 0 0 0 
 
Baggrund     

Bevilling Flere Social- og beskæftigelsesudvalget – udvalget bevillinger 
Basisbudget 
(1.000 kr.) 

2022 (22-PL) 2023 2024 2025 2026 
353.495 356.863 356.863 356.863 356.863 

Uddannelse og beskæftigelsespuljer 
m.v.016-25 

36.720 36.720 36.720 36.720 

Midlertidige ydelser 016-15 313.041 313.041 313.041 313.041 
Tilbud til udlændinge 016-10 7.102 7.102 7.102 7.102 

*Basisbudget på overordnet og detaljeret niveau er inklusiv både serviceudgifter og overførsler. Bevillingen ”Permanente 
ydelser” indgår ikke, da der ikke er serviceudgifter og effektiviseringsforslag på denne bevilling. 
  
På beskæftigelsesområdet er der generelt et løbende fokus på at visitere de rette målgrupper til de rette tilbud. 
Det afspejler sig også i visitationen til uddannelserne STU og FGU, så de bruges effektivt til de rette borgere. 
Den samlede effektivisering på 81.000 kr. i 2023 foreslås udmøntet på brugen af eksterne STU-pladser, hvor 
det også ud fra forbruget i 2021 forventes at kunne gennemføres.  
 
 

Løbenummer 16-E-2 Udvalg: Social- og beskæftigelsesudvalget  

Forslag 16-E-2: Tilbud til voksne med særlige behov - effektivisering 

Ændring (1.000 kr.) 
- foran mindreudgifter*) 

2023 2024 2025 2026 
-949 -949 -949 -949 

Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger) 
Ændring (- ved reduktion) -2 -2 -2 -2 
 
Baggrund     

Bevilling 016-30 Tilbud til voksne med særlige behov 
Basisbudget 
(1.000 kr.) 

2022 (22-PL) 2023 2024 2025 2026 
191.256 192.024 189.252 187.493 187.493 

 
Socialområdet udmønter effektiviseringen ved forskellige effektiviseringsinitiativer som beskrevet herunder:  
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• Fokus på at Syddjurs Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads, hvor der arbejdes på at reducere 

sygefravær via styrket arbejdsmiljø, øget arbejdsglæde og god ledelse. 
• Fortsat fokus på at finde nye måder at anvende IT og benytte sig af virtuelle støtteformer der kan opti-

mere kørsel og arbejdstidsplanlægning. 
• Styrket fokus på faglig og økonomisk ledelse hos leverandører således at vagtplaner, drift og behov op-

timeres. 
• Intelligente ansættelser i anledning af barsel, sygefravær og opsigelser. 
• Fortsat evaluering af områdets tilbudsvifte, således at der er de fornødne tilbud i kommunen. Så brugen 

af eksterne tilbud reduceres og fuld belægning på egne tilbud prioriteres.  
 


	3A. Forside - Direktionens budgetoplæg - drift
	3B. Budgetkatalog 2023 - Direktionens budgetoplæg - drift

