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”Det vigtigste er, at vi fastholder det generelle 
serviceniveau samtidig med, at budgettet 

for 2023 er i fornuftig balance. Det gør 
fremtiden tryg for vores ældste borgere samt 

for børn og unge i vores skoler og institutioner”

Michael Stegger Jensen, Borgmester

afsættes til opkøb af jord og
ejendomme de kommende fire år

Skat
Udskrivningsprocent 25,9
Kirkeskatteprocent 1,0
Grundskyldspromille 33,8
 

Befolkning
År  2020 2021 2022
Indbyggertal 1. januar 42.962 43.168 43.596
Andel 0-4 årige, procent 4,7 4,9 5,2
Andel 5-14 årige, procent 11,3 11,1 10,9
Andel 15-66 årige, procent 61,7 61,0 60,6
Andel 67+ årige, procent 22,3 22,9 23,3

NØGLETAL

Hilsen fra Borgmester Michael Stegger Jensen
Jeg er glad for, at vi med et stort flertal på 25 ud af 27 Byråds-
medlemmer har vedtaget et budget for 2023. Budgetaftalen har 
fokus på at fastholde kommunens serviceniveau og skabe et budget i 
balance. Syddjurs er en vækstkommune, hvor der kommer flere ældre 
og flere børn. Det skal vi tage højde for og tilpasse service og anlæg 
efter, og det er højt prioriteret i Budget 2023. 

Vi har lavet et forlig, hvor vi generelt fastholder det nuværende 
serviceniveau og samtidig giver gode rammer for borgerne med byg-
geri af en ny skole i Hornslet, flere nye daginstitutioner og renovering 
og nybyggeri af plejeboliger i de kommende år. I Budget 2023 er 
der også blevet plads til en ny erhvervs-taskforce, en styrkelse af 
indsatsen for at øge ældres og unges trivsel, ligesom vi også øger 
støtten til kunst og kultur i Syddjurs Kommune. 

Udgangspunktet for Budget 2024 bliver vanskeligt. Vi forventer, at 
der skal foretages en række effektiviseringer og omstillinger de 
kommende år. Vi arbejder allerede nu med et omstillings- og 
reduktionskatalog til Budget 2024 på 50 mio. kr., hvor det aktuelt 
forventes, at der skal indarbejdes reduktioner for ca. 30 mio. kr. 

Tak til hele Byrådet for gode og konstruktive forhandlinger, der er 
foregået i en positiv atmosfære. Tak til forligspartierne for at være 
med til at sikre en bred aftale til gavn for borgere og medarbejdere.

Budgetaftalen for 2023 og budgetoverslagsårene 2024-2026 er 
indgået mellem følgende partier i Byrådet: Socialdemokratiet, 
Venstre, Konservative, SF, Radikale Venstre og Nye Borgerlige.

55mio. kr. 
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Serviceniveauer fastholdes generelt

Diagrammet viser Syddjurs Kommunes årlige netto-driftsbudget i mio. kr. og fordeling af, hvordan pengene bliver 
brugt på de enkelte områder. Det samlede netto-driftsbudget udgør 2.885,7 mio. kr.

Krigen i Ukraine har betydet en grundlæggende forandring af Europas og Danmarks sikkerhed og ikke mindst 
af de økonomiske vilkår. Forudsætningerne for Syddjurs Kommunes økonomi er i dag derfor helt anderledes 
med inflation og nye stramme rammer for kommunernes økonomi. Forligspartierne har i denne svære økono-
miske situation valgt at investere i drift og anlæg, så kommunens serviceniveauer generelt kan fastholdes.

Nedslag fra Budget 2023
Fastholdelse af serviceniveauer generelt
Taskforce for styrket erhvervsindsats
Flere unge og ældre i trivsel
Mere kultur til alle
Behov for effektivisering og reduktioner frem mod Budget 2024

Administration og politik
359,2

Familieområdet
132,1

Skoleområdet
411,7

Dagtilbud til børn
185,6

Social- og beskæftigelse
895,9

Kultur-, fritid-, og landdistrikt 
66,2

Natur-, teknik- og miljø
162

Erhverv- og plan 
10,7

Sundhed- og ældre
662,3



Syddjurs Kommune oplever både et stigende indbyggertal og en større andel af de ældste medborgere og 
af børn. Det kræver større investeringer både i anlæg og i driften for at fastholde kommunens gode service. 

9 mio. kr. i 2023
Effektiviseringer på 9 mio. kr. 
fordelt på fagudvalg i 2023. 

Fagudvalg præsenteres for udmøntning i november 2022.

BefolkningsudviklingPenge til demografi

30 mio. kr. i 2024
Der laves forslag til et omstillings-og reduktionskatalog 

på i alt 50 mio. kr. i forberedelsen til Budget 2024. 
Byrådet forventes at udmønte 30 mio. kr. 

ud af de 50 mio. kr. i forbindelse med Budget 2024.
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0-4 årige -14 årige 25-66 årige 85+ årigeMio. kr.  2023 2024 2025 2026

Dagtilbudsområdet 17 26 31 33

Skoleområdet 2 10 18 26

Familieområdet 3 5 7 9

Sundhed og omsorg 8 15 21 29

Voksne med særlige behov 1 2 4 5

I alt vækst  30 59 80 101

Tidligere indarbejdet 22 44 62 62

Effektiviseringer og tilpasninger

I Budget 2023 tildeles der store beløb for at sikre, at 
serviceniveauet kan fastholdes generelt i en tid med 
stigende befolkning, samt flere børn og ældre.

Grafen viser, hvordan befolkningsgrupperne udvikler sig. 
Grafen er vist med udgangspunkt i i 2022 som indeks 100.

For at holde trit med de nødvendige investeringer er der behov for effektiviseringer, administrative 
besparelser og reduktioner de kommende år.

Flere børn og ældre kræver omstilling
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Erhverv Kultur

Taskforce for styrket 
erhvervsindsats
Der skal oprettes en taskforce, der på tværs af fagområder kan 
styrke samarbejde og kontaktflade med virksomhederne. 

Den nye indsats skal kunne håndtere en bred vifte af 
erhvervsrelaterede opgaver og sikre en helhedsorienteret 
sagsbehandling med service i højsædet. 

Der afsættes 2 mio. kr. i 2023 og 2,25 mio. kr. årligt fremover. 

Byggesagsbehandling
En effektiv og velfungerende byggesagsbehandling er afgørende 
for det lokale byggeri, og Byrådet har tidligere år tildelt ekstra 
midler til området. Forligspartierne er indstillet på fortsat at inves-
tere ekstra også i 2025 og 2026, men vil evaluere behovet forud 
for Budget 2024.

Forligspartierne er enige om, at kommunens 
indsats for at udvikle erhvervslivet skal styrkes.

I Budget 2023 er der et stort fokus på kulturens 
betydning for Syddjurs’ nuværende og kommende 
borgere og de mange turister, som hvert år besøger 
kommunen. 

Mere kultur til alle
De mange events og festivaler i Syddjurs Kommune bidrager 
positivt til kommunens aktive kulturliv. Forligspartierne forøger 
kulturpuljen med 200.000 kr. årligt fra 2024 for at give mulighed 
for at udvikle de lokale festivaler. 

Kunst i det offentlige rum
Der afsættes midler til at øge kunsten i det offentlige rum i byer 
og landdistrikter. Der afsættes et beløb på 0,5% af de budgetlagte 
indtægter fra grundsalg til kunst i det åbne rum fra 2024. Dette 
svarer til ca. 350.000 kr. årligt, afhængig af de konkret opnåede 
indtægter.  

Støtte til 
kulturinstitutioner
Glasmuseet: 200.000 kr. i 2023 og herefter 500.000 kr. årligt.

Maltfabrikken: 400.000 kr. i tillæg til oprindelig bevilling i 2023 og 
herefter samlet 1,9 mio. kr. årligt.

Kulturhus Hornslet: Knap 22 mio. kr. samlet frem mod 2028 til 
udvikling af et kulturelt samlingssted.

Molsværket: 185.000 kr. årligt til idræt, kultur og sociale aktiviteter 
ved Molsværket.

Bevægelsespark ved Kolind+: 2 mio. kr. i 2023 og 2 mio. kr. i 2026. 
Projektet forudsætter ekstern medfinansiering.



Kultur Børn og unge
I Budget 2023 er der fokus på, at flere børn og unge skal trives og have gode muligheder for at udfolde sig. 
I Syddjurs Kommune har man i flere år arbejdet med en tværfaglig ungeindsats forankret i 
beskæftigelsesområdet, og dette arbejde fortsætter. Alene i 2023 etableres der et styrket klubtilbud med 
bl.a. udvidet åbningstid om sommeren. 

Sund kost
Sund kost og fællesskab omkring måltidet er vigtige  forudsæt-
ninger for børns trivsel og læring. I Budget 2023 afsættes derfor 
500.000 kr. til udvikling og afprøvning af en ordning, der tilbyder 
skolebørnene frokost. Ordningen afprøves på en til to skoler, som 
inddrages i tilrettelæggelse af forsøgsordningen. 

Der afsættes 500.000 kr. til udvikling og afprøvning af ordning 
med frokosttilbud til skolebørn.

Byggeri skoler
Hornslet Skole: Byggeri af ny udskoling til 135 mio. kr. 

Ådalsskolen: Udvidelse af faglokaler – 10.4 mio. kr. 

Ebeltoft skole: Ventilation 5 mio. kr. 

Kolind Skole: Cirka 20 mio. kr. til ombygning og renovering
og nye udearealer.

Pindstrupskolen: Udvidelse 8 mio. kr. 

Byggeri daginstitutioner
Hornslet: Ny daginstitution i den vestlige del til 120 børn til 31 
mio. kr.

Hornslet Vest Bækdalen: Ombygning 5 mio. kr.

Ebeltoft Børnehus - Æblehaven: 10,7 mio. til udvidelse. 

Pindstrup Børnehus: Renovering 2,4 mio. kr. 

Ebeltoft Børnehus: Ombygning 2,4 mio. kr. 

Mols Børnehus: Renovering 5 mio. kr.

Ådalens Børnehus: Renovering og ombygning 7 mio. kr. 

Rønde: 47 mio. kr. til udvidelse af kapaciteten i dagtilbud. 

afsættes til en styrket klubindsats med
blandt andet øgede åbningstider om sommeren

625.000 kr.47
til udvidelse af 
kapaciteten i 

Røndes dagtilbud

mio. kr. 20
til ombygning og 

renovering af 
Kolind Skole 

samt udearealer

mio. kr. 
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Ældre, sundhed og social
Antallet af vores ældste medborgere vokser kraftigt og forligspartierne investerer større beløb for at 
fastholde de nuværende serviceniveauer og for at tilpasse udbuddet af plejeboliger. For at løse 
udfordringerne arbejdes der med en øget grad af lokal frihed til organisering af arbejdet samtidig med 
at der investeres i øget trivsel.

Jobs til udsatte borgere
Tværgående indsats bl.a. indenfor arbejdsmarkedsområdet for  
udsatte borgere med komplekse og sammensatte behov fastholdes.

Ældres trivsel i fokus
Forligspartierne ønsker at understøtte de frivillige i centerrådene, 
aktiviteter for de ældre på kommunens aktivitetssteder og den 
hjemlige indretning på plejehjemmene. Udmøntning af støtten 
på 675.000 kr. årligt drøftes og besluttes af Sundheds- og 
ældreudvalget. Forligspartierne ønsker at styrke indsatsen for 
psykisk trivsel blandt de ældste medborgere. Der afsættes 250.000 
årligt til forebyggelse af depression blandt borgere over 65 år.

Ny demografimodel
En ny tildelingsmodel sikrer, at der tilføres de nødvendige midler 
til området i takt med, at der bliver flere ældre i kommunen i de 
kommende år. Modellen tager også højde for, at flere ældre 
lever længere. 

Flere plejeboliger
Med en stigende andel af de ældste borgere over 85 år vil behovet 
for flere plejeboliger vokse de kommende år. Forligspartierne 
forventer at investere 120 mio. kr. i nye plejeboliger i årene frem 
mod 2029. 
Forud for arbejdet med Budget 2024 skal der udarbejdes et 
strateginotat vedrørende placering og omfang af de kommende 
års udbygning af plejeboliger. I strateginotat skal der indgå 
vurdering af behov for specialiserede tilbud og alternative anlægs-
former, som offentlig-private partnerskaber eller friplejehjem.

Støtte til 
selvstyrende teams
Kommunens hjemmepleje og medarbejderne på området er 
igang med en stor omstilling i forbindelse med etablering af 
selvstyrende teams. Forligspartierne ønsker at støtte en fortsat 
positiv omstilling på området og afsætter 275.000 kr. årligt til 
dette formål.

178
Til modernisering af plejeboligerne 

ved Rosengården, herunder 
køkken og aktivitetsområder. 

Beløbet fremrykkes fra 2026 til 2024.

mio. kr. mio. kr. 
til at fastholde service ved et stigende 

antal ældre. Beløbet stiger i 
overslagsårene til 15 mio. kr i 2024, 

21 mio. kr. i 2025 og 29 mio. kr. i 2026.

Created by Line Icons Pro
from the Noun Project



Vækst, udvikling og landdistrikter
Syddjurs Kommune vokser og har i 2022 krydset 44.000 indbyggere. I Budget 2023 og årene fremover er 
der sat store beløb af til køb af jord, byggemodninger og investeringer i anlæg for at tilpasse kommunens 
anlæg til en voksende befolkning. Samtidig investeres der i en række tiltag, der sikrer god udvikling og 
sammenhængskraft i hele kommunen. 

Udvikling i landdistrikter
Frem mod Budget 2024 udarbejdes en plan for fortsat god 
service og udvikling i kommunens landdistrikter. 
Der afsættes desuden 120.000 kr. årligt til bedre betjening af 
landdistrikter og områdefornyelse, så det nuværende arbejde 
fortsat kan understøttes og udvikles

Mobil biblioteksmodel
Som en del af investeringen i landdistrikterne vil forligspartierne 
udvikle en fremtidig mobil biblioteksbetjening. Der er afsat midler 
til, at den nuværende ordning kan fastholdes og senere skal der 
træffes beslutning om, hvordan den fremtidige mobile 
biblioteksløsning skal være.  

Nord-Sydvejen 
– etape 2 og 3
Nord-Sydvejens etape 2 fra Ryomgård til Kærende færdiggøres 
i 2023. Etape 3 ved Ryomgård (bypassagen) projekteres i 2025, 
således at den planlagte vejopgradering kan fortsætte.

Klimarobust kystkultur
Det forventes, at arbejdet med projektet “Klimarobust kystkultur” i 
Ebeltoft i 2023 udmøntes i konkrete prioriterede anlæg. 
Der er afsat 10 mio. kr. til “Ebeltoft i Udvikling” henover 2023 og 
overslagsår.

Støtte til busruter
Forligspartierne har afsat midler, således at det nuværende 
serviceudbud på blandt andet rute 351 fastholdes. 
Det kan blive nødvendigt med tilpasning af ruter og service, 
der modsvarer de nye økonomiske vilkår.

Madspildspensionatet
Der afsættes 50.000 kr. i 2023 og 100.000 kr. i 2024 og frem til 
opretholdelse af aftalen med Madspildspensionatet.

55 8mio. kr. mio. kr. 
Afsat til opkøb af jord og 

ejendomme de næste fire år, 
samt 70 mio. kr. byggemodninger.

til opsamling på efterslæb på 
vedligehold af kommunens bygninger 

i 2023 og 10 mio. kr. årligt fremover.
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Overskrift

 Bevilling, beløb i 1.000 kr.  2023
Tilskud og udligning -620.438
Skatter -2.412.372
1.  Finansiering i alt -3.032.810
Økonomiudvalget 359.175
Politik og beredskab m.v. 64.005
Administrativ organisation 281.359
Generelle puljer 13.811
Familie-, børne- og læringsudvalget 729.369
Dagtilbud til børn 185.592
Skoleområdet 411.714
Familieområdet 132.063
Sundheds- og ældreudvalget 662.302
Sundhedsudgifter m.v. 193.352
Sundhed og omsorg 468.950
Erhvervs- og planudvalget 10.745
Erhverv- og turisme 10.238
Plan- og udvikling 506
Natur-, teknik- og miljøudvalget 161.959
Vej og parkvæsen 52.037
Kollektiv trafik og borgermidler 29.236
Natur og miljø 12.127
Ejendomme 81.773
Almene boliger -13.214
Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget 66.182
Landdistrikter 2.752
Biblioteker 16.234
Kultur 18.715
Folkeoplysning, fritid og natur 28.480
Social- og beskæftigelsesudvalget 895.886
Ydelser og Indsatser 674.599
Uddannelse og beskæftigelsespuljer m.v. 31.128
Tilbud til voksne med særlige behov 190.159
2.  Driftsvirksomhed i alt 2.885.617
3.  Renter 5.631
4.  Resultat: Ordinær drift (1+2+3) -141.562
5.  Anlægsvirksomhed i alt 89.558
6.  Resultat: Skattefinansieret virksomhed (4+5) -52.004
7.  Forsyningsvirksomhed 44
8.  Resultat i alt (6+7) -51.960
9.  Finansforskydninger 26.350
10. Afdrag 59.433
11. Optagelse af lån -32.500
12. Resultat: Kassepåvirkning (8+9+10+11) 1.323
13. Brug af kassebeholdningen -1.323
14. Balance (12+13) 0

Syddjurs Kommunes budget blev vedtaget den 12. 
oktober 2022. Resultatopgørelsen her på siden viser, hvordan 
beløbene i budgettet fordeler sig på de forskellige udgifter, 
der er til kommunale driftsbevillinger samt beløbene for 
anlæg, renter, afdrag, tilskud og skatter m.v.
 
I budgettet er der et overskud på den ordinære drift på 141,6 
mio. kr. (4) Anlægsvirksomhed udgør 89,6 mio. kr. (5). 
Det giver et resultat på kommunens skattefinansierede 
område på 52,0 mio. kr. (6). Hertil er der en lille udgift på 
forsyningsvirksomhed (7). Det giver et resultat på 52,0 mio. 
kr. i indtægt (8).
 
Finansposterne udgøres af finansforskydninger på 26,4 mio. 
kr. (9) afdrag på lån på 59,4 mio. kr. (10) samt indtægter på 
32,5 mio. kr. fra optagne lån (11). Det giver samlet et brug af 
kassebeholdningen på 1,3 mio. kr. (13)

Budget 
2023 i tal

RESULTATOPGØRELSE

ANLÆGSOVERSIGT 2023 - 2026

Beløb i 1.000 kr. 2023 2024 2025 2026
Samlet nettoanlæg 89.558 133.352 130.258 130.091
Økonomiudvalget -30.100 -50.000 -53.500 -39.300
Ejendomsrenovering i Hornslet 1.900 3.500 0 0
Pulje til investeringer, jordkøb og ejendomme 10.000 15.000 15.000 15.000
Salg af grunde  -42.000 -68.500 -68.500 -50.000
Salg af ejendomme 0 0 0 -4.300
Familie-, børne- og læringsudvalget 54.858 87.962 104.736 59.529
Knudepunktet (Mols i udvikling) 7.477 0 0 0
Ebeltoft Børnehus - ombygning 0 1.200 1.200 0
Ebeltoft Børnehus - udvidelse af Æblehaven 700 5.000 5.000 0
Mols Børnehus - renovering og ombygning 0 1.000 4.000 0
Ådalens Børnehus - renovering og ombygning 0 500 6.500 0
Hornslet Vest – Bækdalen ombygning  5.040 0 0 0
Hornslet – ny daginstitution i vest (120 børn) 600 15.000 15.600 0
Pindstrup Børnehus – renovering af daginstitutionen 0 0 0 2.400
Naturbørnehaven - nye skurvogne 1.548 0 0 0
Ryomgård - sammenlægning af daginstitutioner 0 0 0 1.400
Naturhaven - renovering (vuggestue) 1.734 0 0 0
Rønde - dagtilbud - kapacitetsudbygning 2.000 20.400 25.000 0
Hornslet Skole - leje af pavilloner m.v. 648 722 1.296 2.069
Udvikling af Hornslet skole inkl. bæredygtigt byggeri 18.100 31.580 35.160 45.200
Udvikling af Hornslet skole  - faciliteter til ungdomsskole 0 2.520 3.120 0
Udvikling af Hornslet skole  - Ungespot flytning 0 120 0 0
Udvikling af Hornslet skole - udearealer 0 0 360 360
Kolind Skole - ombygning og renovering 3.770 7.920 0 0
Kolind Skole - udearealer 2.500 0 1.500 4.500
Pindstrupskolen - udvidelse (290 m2) 0 2.000 6.000 0
Ådalsskolen - faglokaler inkl. projektet “Mødestedet” 3.600 0 0 3.600
Rønde skole - kloakseparering 2.500 0 0 0
Udearealer ved Molsskolen 2.640 0 0 0
Ebeltoft skole - ventilation 2.000 0 0 0
Sundheds- og ældreudvalget 3.890 13.052 12.800 17.640
Forbedring eksisterende lokaler, sygeplejen 52 52 0 0
Tandplejen - yderligere kapacitet i Rønde til tandplejetilbud for 18-21 årige  0 300 2.200 1.200
Veltek og sundheds IT 1.500 3.500 3.000 3.000
Plejeboliger i Ryomgård – 55 boliger  0 0 0 12.000
Plejeboliger i Ryomgård – servicearealer   0 0 0 720
De Borgernære teams - indretning 1.000 0 0 0
Det nære sundhedsvæsen - hjemmesygeplejen og rehabilitering 1.238 0 0 720
Modernisering af Rosengården i Hornslet - plejeboliger 0 5.600 7.600 0
Rosengården - ombygning af køkken og aktivitetsområder 0 3.600 0 0
Bålhytte til natur- og sundhedsindsatser  100 0 0 0
Erhvervs- og planudvalget 3.766 3.016 3.500 3.500
Pulje til at øge iværksætteri 750 0 0 0
Turismeudvikling i Nimtofte området 516 516 0 0
Udvikling i Hornslet 500 500 500 500
Udvikling i Ebeltoft - medfinansiering 2.000 2.000 3.000 3.000
Natur-, teknik- og miljøudvalget 46.340 67.800 53.900 72.000
Cykelstier  0 2.000 2.000 4.000
Mandskabsfaciliteter - Vej og Ejendomsservice 0 600 1.200 0
Sammenhængen i eksisterende stier 250 250 250 250
Renovering af bestående stinet 500 500 500 500
Pulje til udskiftning af fortove  500 500 500 500
Modernisering af Hovedgaden i Rønde, kloakseparering 600 600 1.200 2.400
Krydsudbygning ved Nøset i Ebeltoft 0 0 0 2.000
Modernisering af Hovedgaden i Rønde - forbedring af bymiljøet 500 4.000 4.000 4.000
Knubbro Bæk - håndtering af overfladevand m.v. 1.500 2.500 0 0
Trafiksikkerhed  1.500 1.000 1.000 1.000
Bedre og bredere veje 500 500 500 500
Gadebelysning - ny teknologi 250 250 250 250
Nord/Sydvejen - etape 2 – Ryomgård til Kærende 4.211 0 0 0
Nord/Sydvejen - etape 3 - Thorsager (bypassage) 0 0 0 3.000
Nord/Sydvejen - etape 4 - Ryomgård (bypassage) 0 0 1.000 10.300
P-plads velkomstcentret til Nationalpark 0 0 1.200 4.800
Opsætning af borde-bænkesæt 100 100 100 100
Tilgængelighedspulje i naturen 200 200 200 200
Stadionvej/Rosenholmvej - etablering af signalanlæg 0 1.200 2.400 0
Byggemodning boliger i Syddjurs  9.900 32.400 14.400 14.400
Mobilitetsstrategi  1.000 1.000 1.000 1.000
Ladestander til bæredygtig mobilitet 1.200 0 0 0
Ladestander til kommunens bilflåde 1.200 1.200 1.200 0
Spildevandsplanlægning 500 500 500 500
Spildevand - udledningstilladelser 600 600 600 600
Klimahandlingsplan 500 500 500 500
Grundvandsbeskyttelse (2021-2030) 1.500 1.500 1.500 1.500
Pulje til Multifunktionel jordfordeling 500 500 500 500
Renovering af toiletter  200 200 200 200
Det tidligere posthus i Ebeltoft - nedrivning 0 200 200 2.000
Energibesparende bygningsrenovering  4.000 4.000 4.000 4.000
Bygningsvedligeholdelse genopretning 8.000 8.000 10.000 10.000
Pulje til bygningstilpasninger m.v. 3.000 3.000 3.000 3.000
A. Knudsensvej 6 i Ebeltoft - jordforurening  3.629 0 0 0
Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget 10.804 11.522 8.822 16.722
Områdefornyelse/bygningsfornyelse                                 1.000 1.000 1.000 1.000
Landsbyfornyelsespuljen 1.472 1.472 1.472 1.472
Kolind Kultur- og Bevægelsespark og Sansehave  2.000 0 0 2.000
Mødesteder for Landsbyklynger 1.032 0 0 2.500
Blå Torv, kommunal medfinansiering 1.700 1.000 1.000 0
Pulje til kulturelle investeringer - medfinansiering 0 1.000 1.000 1.000
Idrætsanlæg m.v. - pulje 2.000 3.000 2.500 2.500
Medfinansiering af multisal m.v. – Hornslet Hallen 1.000 2.600 0 0
Renovering af belysning til fodboldbaner 600 250 250 250
Kulturelt samlingssted i Hornslet med forbedrede kulturfaciliteter 0 1.200 1.600 6.000
Social- og beskæftigelsesudvalget 0 0 0 0


