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Indledning
Den 7. oktober 2020 vedtog kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommunes budget for 2021-2024.
Denne pixiudgave af budgettet er tænkt som et let tilgængeligt sammendrag af hovedelementerne i det
vedtagne budget.
Der vil i december 2020 som vanligt blive offentliggjort et trykt budget på norddjurs.dk/budget, som
også vil indeholde beskrivelser af de grundlæggende forudsætninger, som ligger bag det vedtagne
budget.
Budgetaftale og budgetbemærkningerne kan du læse i beslutningsprotokollen fra budgetvedtagelsen den
7. oktober, hvor disse var vedlagt som bilag. Følg nedenstående link:
Beslutningsprotokol fra kommunalbestyrelsens møde den 7. oktober 2020.

Norddjurs Kommune i nøgletal
Indbyggere fordelt på alder
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Kommunens samlede driftsbudget i 2021
Ekskl. renter og afdrag

2,6

mia. kr.
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Indhold i budgetaftale

Ved budgetforhandlingerne om budget 2021-2024 blev der indgået en budgetaftale mellem
Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk
Folkeparti og Enhedslisten. Denne aftale er grundlaget for budget 2021-2024, som kommunalbestyrelsen
vedtog den 7. oktober 2020.
I budgetaftalen er der i hovedtræk aftalt følgende:
 Driftsudgifter forhøjes med 34,4 mio. kr. i 2021
 Der afsættes 80 mio. kr. i budget 2021 til anlægsinvesteringer
 Der afdrages ekstra 35 mio. kr. på kommunens gæld i 2021
 Der optages ikke lån i budgetperioden
 Skatten nedsættes med fuld kompensation fra Staten (fra 26,7% til 26,3%)
 Der gennemføres effektiviseringer på 9,7 mio. kr. hvilket svarer til 0,55% i 2021.
I forhold til den økonomiske politik er der strukturel balance i 2022 og 2023. I 2021 skyldes ubalancen at
der ekstraordinært afdrages 35 mio. kr. på kommunens gæld. Set over hele perioden er der strukturel
balance, hvis det ekstraordinære afdrag ikke medtages. Det betyder, at indtægterne dækker drifts- og
anlægsudgifterne og afdrag på lån. Samtidig overholdes målsætningen om nedbringelse af kommunens
gæld, og en kassebeholdning på minimum 150 mio. kr.
Hovedtallene i budgetaftalen fremgår af nedenstående tabel:

Kassebeholdning: +=overskud / -=underskud
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Udgifter og indtægter

I nedenstående grafik kan du se dels, hvor kommunens indtægter kommer fra, dels hvordan pengene
bliver fordelt mellem de forskellige serviceområder, anlæg samt renter og afdrag.

Indtægter:
Knap tre fjerdedele af kommunens indtægter på 2,8 mia. kr. kommer fra skatter. Den næststørste
indtægtskilde er tilskud og udligning fra staten.
Norddjurs Kommune forventer en befolkningsnedgang frem til 2024, og derfor falder Norddjurs Kommune
ind under kriteriet vedrørende fald i befolkningstal i tilskuds- og udligningsordningen, hvilket betyder at
Norddjurs Kommune får tilført et beløb i 2021 på 55 mio. kr. netto fra Staten. Der er usikkerhed omkring
beløbene i 2022-2024, da disse er afhængige af udviklingen i befolkningen. I 2021 modtager Norddjurs
Kommune endvidere 16 mio. kr. som følge af ansøgning om tilskud fra puljen til særligt vanskeligt stillede
kommuner.
Det er besluttet, at der ikke lånoptages i 2021 ud over lån til brandsikring af ældreboliger.
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Udgifter til service, anlæg, renter og afdrag:
Nedenstående viser fordelingen af udgifterne indenfor de forskellige kommunale serviceområder, anlæg
samt renter og afdrag. Refusionsindtægter er indregnet i udgifterne.
Det største udgiftsområde i Norddjurs Kommune er arbejdsmarkedsforanstaltninger og kontante ydelser.
Dette omfatter blandt andet tilbud til udlændinge, sygedagpenge, revaliderings- og ressourceforløb og
fleksjobordninger samt driftsudgifter til beskæftigelsesindsats. Herefter følger udgiften til tilbud til
ældre og skoler, skolefritidsordninger og ungdomsuddannelser
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Eksempler på politiske prioriteringer i budgetaftalen

Økonomisk bæredygtighed
Budgetaftalerne fra 2019 og 2020 samt regnskab 2019 har skabt et solidt grundlag og retning for Norddjurs
Kommunes økonomi. Herudover tilgodeses Norddjurs Kommune ved den vedtagne udligningsreform og
tilskud tildelt på baggrund af faldende befolkningstal i budget 2021-2024. Alle dele bidrager til et
økonomisk råderum de kommende år.
Alene ud fra kriteriet om faldende befolkning, som især ses blandt erhvervsaktive og børn, modtager
Norddjurs Kommune 55 mio. kr. i 2021 som tilskud til tilpasning af kommunens økonomi på baggrund af
den ændrede befolkningssammensætning.
Samlet set er det økonomiske råderum 67 mio. kr. i 2021. Råderummet anvendes i budgetaftalen for
2021-2024 til langtidsholdbare forbedringer på velfærdsområderne herunder også strukturelle
ændringer, gennemførelse af større investeringer end tidligere år og afdrag på gæld. Herved bevares
den økonomiske bæredygtighed med et budget i strukturel balance og overholdelse af økonomiske
målsætninger om bl.a. at udfylde servicerammen og opnå et anlægsniveau på ca. 75 mio. kr. årligt.

Skattenedsættelse
På baggrund af en ansøgning til Social- og indenrigsministeriet har Norddjurs Kommune fået fuld og
permanent kompensation for en skattenedsættelse på 0,4 procentpoint fra 26,7% til 26,3%. Dermed vil
borgerne i Norddjurs Kommune fra 2021 betale en lavere skatteprocent, uden at det påvirker
serviceniveauet.

Effektiviseringer
Tidligere indgik den manglende prisfremskrivning som metode til effektiviseringer. Med budget 20212024 er der indarbejdet fuld løn- og prisfremskrivning på alle områder. Der skal fortsat effektiviseres,
og der er indarbejdet effektiviseringer på 9,7 mio. kr. i 2021 svarende til en effektiviseringsprocent på
0,55% i 2021.

Ingen lånoptag i 2021 og ekstraordinære afdrag
Der afdrages ekstraordinært 35 mio. kr. i 2021 og der optages ikke nye lån på nær til brandsikring af
ældreboliger. Hermed frigøres ekstra 5,8 mio. kr. årligt til mulige investeringer på drift og anlæg i 20222023.

Covid-19
Covid-19 medfører en øget økonomisk usikkerhed for de kommende år. Positive erfaringer fra perioden
med Covid-19 indgår, som elementer i flere dele af budgetaftalen for 2021-2022. Der afsættes
eksempelvis 2,5 mio. kr. i 2021 som skal anvendes til rengøring og herunder også anskaffelse af udstyr
og kompetenceudvikling og en Covid-19 reserve på driften på 1 mio. kr. i 2021. For at sikre mulighed for
køb af uddannelser til forsikrede ledige i risiko for langtidsledighed som følge af Covid-19 afsættes
yderligere 1 mio. kr. i 2021.
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Børn, dagtilbud og skoler

Minimumsnormeringer i dagtilbud og indsatser for udsatte børn
I budget 2021 og overslagsårene forbedres normeringer i dagtilbuddene. Der tilføres et beløb på 3,8 mio.
kr. i 2021 stigende til 8,7 mio. kr. i 2024. Bedre normeringer i daginstitutionerne medfører kvalitativt
bedre og en mere forebyggende indsats for udsatte børn. Der tilføres herudover også 1,5 mio. kr.
fremover til styrkelse af den forebyggende indsats overfor udsatte børn, hvor der ud over ekstra indsatser
også gennemføres en uvildig undersøgelse af anbringelsessager.
Til fysiske forbedringer på daginstitutionsområdet er der afsat 0,150 mio. kr. til slibning og lakering af
gulv i daginstitutionen Mælkevejen og 1 mio. kr. i 2021 og 2022 til forbedring af indeklima og indvendig
vedligeholdelse i dagtilbud og skoler.

Daginstitutioner
På grund af det faldende børnetal skal der ske lukning af daginstitutioner. I foråret 2021 vil børne- og
ungdomsudvalget arbejde videre med en indstilling om tilpasning/omorganisering af daginstitutioner til
kommunalbestyrelsen. Processen skal indeholde høringsperiode og ske med respekt for bestyrelser,
berørte borgere og ansatte.

Løft af folkeskolen
For at fastholde det nuværende serviceniveau og give et løft er der allerede i 2020 tilført ekstra midler
til skoleområdet. Dette er i budgetaftalen ført videre i årene fremover til almen skole og specialdelen
til opretholdelse af det nuværende undervisningsniveau under det faldende børnetal i 2021 og 2022. Der
tilføres samlet set 5 mio. kr. til folkeskolen i 2021. Herudover tilføres 2,2 mio. kr. til øget inklusion i
almen delen under folkeskolen. Der modtages et beløb på 2,4 mio. kr. i 2021 fra Staten til løft af
folkeskolen.
For at styrke rekruttering af nyuddannede lærere er der afsat 0,3 mio. kr. til uddannelse af
praktikvejledere i folkeskolen. For at sikre nødvendig opgradering af IT-udstyret i folkeskolen samt en
modernisering af børnenes IT-udstyr afsættes årligt 1 mio. kr.
I forhold til fysiske forbedringer på skoleområdet er der afsat beløb forbedring af indeklima og indvendig
vedligeholdelse. Herudover er der afsat 1,9 mio. kr. til renovering af tagflader på Auning Skole.
Der er afsat 0,1 mio. kr. årligt for at øge de økonomiske muligheder for at alle elever i overbygningen i
folkeskolen får mulighed for et lejrskoleophold på Anholt.
Til transport af elever til tilbud omfattet af skoletjenesten er der afsat yderligere 0,1 mio. kr. årligt.
Skoletjeneste er et eksisterende tilbud til folkeskolerne, hvor der samarbejdes med eksterne
institutioner, museer og lignende om dagsundervisning/aktivitet.
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Forslag om ny overbygning på Glesborg Skole og lukning af Ørum Skole
På baggrund af oprettelse af friskole i Ørum og en markant reduktion af antal elever i Ørum skole
foreslås skolen lukket ved afslutning af skoleåret 2020/21. Dette kan give en besparelse på 0,411 mio.
kr. i 2021 samt 1,930 mio. kr. årligt fremover, som kan anvendes til styrkelse af folkeskolen.
Kommunalbestyrelsen vil 15. december 2020 tage stilling til om der skal etableres en overbygningsskole
på Glesborg Skole, som skal opbygges som en del af folkeskoletilbuddet i Børneby Midt.
Der reserveres en driftsreserve i budgetaftalen på 1,9 mio. kr. i 2021, hvoraf op til 1,4 mio. kr. kan
anvendes til eventuelle fratrædelsesudgifter. Der reserveres endvidere 1 mio. kr. i årene 2022-2024 til
sikring af finansiering ved aftrædelse og øgede driftsudgifter ved etablering af et eventuelt
overbygningstilbud i Glesborg.

Takster i dagpleje, vuggestuer, børnehave
Takster i 2021
Dagplejen (48 timer ugentlig)
Vuggestuer/børnehaver integrerede institutioner for 0-2 årige (fuldtid)
Vuggestuer/børnehaver integrerede institutioner for 3-6 årige (heldags)
Vuggestuer/børnehaver integrerede institutioner for 3-6 årige (halvdags)
Skolefritidsordninger, heldagstakst pr. måned i 11 måneder
*I enkelte institutioner er der mulighed for halvdagsplads.

10

2.665 kr. pr. måned
2.902 kr. pr. måned
1.586 kr. pr. måned
793 kr. pr. måned
1.784 kr. pr. måned

Unge og skolekørsel (kollektiv trafik)

Fritidspas og tilbud til unge
Der er afsat 0,050 mio. kr. til blandt andet kontingentstøtte til særligt udsatte unge i forhold til at opnå
en aktiv fritid.
Der er tilført 0,5 mio. kr. årligt for at sikre fortsættelse af UngNorddjurs’ tilbud i hele kommunen.

Indsatser for autister
Projekt for borgere med autisme under ungeindsatsen videreføres og på baggrund af dette forventes en
reduktion af forsørgelsesudgifterne på 0,450 mio. kr. i 2022 stigende til 1,4 mio. kr. i 2024.

Uddannelsesvejledning
Til styrkelse af vejledningsindsatsen i 8. klasse med fokus på rette valg af ungdomsuddannelse,
kombineret med erhvervspraktik i overbygningen samt et generelt øget samspil mellem skole og
virksomheder er der afsat 0,4 mio. kr. i 2021 og 0,3 mio. kr. i 2022.

Kollektiv trafik, skolekørsel
Som følge af nedskæringer i den regionale trafik og ændringer i skolestrukturen er der fortsat behov for
at justere den kollektive trafik i Norddjurs Kommune. Der er derfor afsat 1 mio. kr. i 2021 og 2022, som
på baggrund af en undersøgelse kan udmøntes til skolekørsel med taxa eller forbedringer i rutenettet til
ungdomsuddannelserne i Grenaa.

Indførelse af UngFlex - transport af unge
Til indførelse af UngFlex er der afsat 0,3 mio. kr. i år 2021 og 2022 for at forbedre unges
transportmuligheder.
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Ældre og borgere med handicap

Opnormering ældre og borgere med handicap
Der tilføres samlet set 12 mio. kr. i 2021 til øget forbedringer på service overfor borgerne. Heraf vedrører
8 mio. kr. opnormeringer på plejecentre, i hjemmeplejen, ved bostøtte og bosteder.

Rengøring hver 14. dag og ferieordning
Der er afsat 3 mio. kr. til rengøring for voksne i eget hjem hver 14. dag i stedet for hver 3. uge og 1 mio.
kr. til ferieordning for voksne i kommunens botilbud.

Ledsagerordningen
I 2021 styrkes ledsagerordningen(§81) med 0,2 mio. kr. således, at der i 2021 sikres mulighed for voksne
med særlige behov også at få ledsagelse af støtte- og kontaktpersoner i weekenderne. I årene fremover
styrkes ordningen med 0,1 mio. kr.

Frivillighedspuljen
Frivillighedspuljen forøges med 0,1 mio. kr. i 2021 og 2022 under forudsætning af at Norddjurs Award
kan finansieres af dette. Norddjurs Award er blandt andet en uddeling af handicapprisen og priser til
årets frivillige m.v.

Ny ældrebolighandlingsplan – herunder senhjerneskade- og demenscenter
I budgetperioden 2021-2024 er der afsat 32,4 mio. kr. til ny ældrebolighandlingsplan herunder vil det
blive drøftet, hvordan et senhjerneskade- og demenscenter etableres.

Sundhedsindsatser samt kost- og ernæringspolitik
For at styrke sundhedsforebyggelsen er der afsat 0,5 mio. kr. årligt, som vil blive udmøntet af voksenog plejeudvalget. Der er endvidere afsat 0,5 mio. kr. årligt til implementering af kost- og
ernæringspolitikken på alle steder, hvor der produceres mad i kommunen (gælder også dagtilbud og
skoler).

Kommunale fritidsjob
Der er afsat 0,3 mio. kr. årligt til etablering af fritidsjob på plejehjem. Ideen med at skabe fritidsjob på
plejehjemmene er, at de unge skal få et indblik i faget og forhåbningen er, at det skal få flere unge til
at søge ind på social- og sundhedsuddannelserne. De unge kan for eksempel lave aktiviteter med de
ældre som brætspil, højtlæsning og gåture.
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Kultur og fritidsliv

Museum Østjylland
Museum Østjylland støttes med 0,170 mio. kr. i 2021 for at opretholde serviceniveauet i Norddjurs
Kommune. I årene fremover støttes med 0,055 mio. kr. årligt.

Støtte til nationalt netværksspillested
Der er afsat 0,450 mio. kr. i år 2021 og 2022 for at støtte Kulturhuset Pavillonens ambition om at blive
et nationalt netværksspillested. Pavillonen har ansøgt Statens Kunstfond om at blive et
netværksspillested i årene 2021-2022.

Investeringer i idrætsliv og -haller
Der skal udarbejdes en elitepolitik på idrætsområdet, og der er afsat 0,1 mio. kr. årligt til udmøntning
af elitepolitikken. Elitepolitikken udarbejdes for at etablere en ramme for drift og udvikling af
elitesporten i kommunen.
I budgettet er der samlet set afsat 5 mio. kr. til halinvesteringer. For at der kan igangsættes investeringer
og sikres finansiering af sikringsanlæg til Nørager Hallen er der afsat 1 mio. kr. i 2021 mens restbeløbet
er fordelt med 2 mio. kr. i henholdsvis 2022 og 2023.
Der investeres 15 mio. kr. i 2021 i Grenaa Idrætscenter. Beløbet er fordelt med 5 mio. kr. i 2021 og 10
mio. kr. i 2022 og er afsat til vedligeholdelse og etablering af nyt indgangsparti, samtidig med, at der er
reserveret 17 mio. kr. af kassebeholdningen i 2022 til eventuel garanti for ny springhal ved Grenaa
idrætscenter.

Forhøjelse af fritids- og kulturpuljer
Puljer til fritids- og kultur inklusiv sport er forøget med 0,7 mio. kr. i 2021 og 0,4 mio. kr. i efterfølgende
år. Puljerne er forøget med 0,3 mio. kr. i 2021, sådan at projekt ”bevæg dig for livet” kan forstærkes.
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Veje og bygninger

Ekstra penge til asfalt og trafiksikkerhed
I forhold til budget 2020 stiger beløbet til asfalt med 4 mio. kr. i 2021 og der afsættes fremover 10 mio.
kr. årligt. Udover basisbevilling til asfalt er der i 2021 afsat ekstra 2 mio. kr. til blandt andet forbedring
af veje ved strandene, sikring af vedligeholdelse af cykelstier, gennemgang fortove m.v. og 1,8 mio. kr.
til færdiggørelse af cykelsti ved Ring.
Til fartdæmning i udvalgte landsby- og bysamfund er puljen til trafiksikkerhed forøget med 0,5 mio. kr.
i 2021. Puljen udgør dermed 1,5 mio. kr. i 2021 og kan også medfinansiere fornyelse af landsbyer.
Ved Auning skole og Auning Idrætscenter er der afsat 0,9 mio. kr. til klima- og trafiksikkerhedsprojekt i
2021.

P-plads ved letbanestation i Trustrup og i Mogensgade, Grenaa
For at færdiggøre allerede igangsatte investeringer er der afsat yderligere 0,420 mio. kr. i 2021 til
asfaltering p-plads og etablering af lys ved letbanestation i Trustrup og 0,6 mio. kr. i 2021 til p-pladser i
Mogensgade som skulle etableres i forbindelse med områdefornyelsen i Grenaa.

Lys om natten i alle byer
I forhold til strategi omkring kommunens belysning er der afsat 0,150 mio. kr. årligt sådan at gadelyset
kan tændes om natten i alle byer.

Ekstra penge til bygninger og klimaforbedringer
Der er afsat 10 mio. kr. årligt til bygningsrenovering og klimaforbedringer. Dette er en stigning på 4,8
mio. kr. i 2021. I budgetperioden 2021-2024 vil der blandt andet blive prioriteret en renovering af
lejeboliger i Fredensgade i Grenaa.
Samtidig er der afsat 3 mio. kr. i 2021 til en pulje til landsbyfornyelse og nedrivning, og 0,2 mio. kr.
årligt til en boligsocialmedarbejder.
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Erhverv, udvikling, ude liv og turisme

Indsats for at handle lokalt
I 2021 og 2022 afsættes der 0,2 mio. kr. årligt til et samarbejde med erhvervsforeningerne med indsatser
for at handle lokalt. Samarbejdet er indledt i forbindelse med Covid-19 indsatsen og ønskes udviklet.

Pakke til iværksættere
Der er i 2021 afsat 0,3 mio. kr. til en iværksætterpakke. Der kan indgå forsøg med mikrolån i pakken.

Investeringer i Outdoor
I 2021 afsættes der 1 mio. kr. til outdoor investeringer og vedligeholdelse – herunder menes også
legepladser og andre aktivitetssteder for børn og unge ved både skole og dagtilbud. Kommunens
udendørsanlæg gennemgås i 2021 med henblik på indretning til øget udendørs aktiviteter og er dermed
også et bidrag til ”bevæg dig for livet”. I årene fremover er der afsat 0,8 mio. kr.
Der afsættes 0,025 mio. kr. til etablering af en trampesti ved Homå langs letbanen.

Udviklingsprojekter og turisme
Norddjurs Kommune har indgået en fusionsaftale med Visit Aarhus om at overtage driften af turistservice
i Grenaa. Herunder overtages også bemandingen på Torvet 1 i Grenaa. Der vil blive udarbejdet et
grundlag for udlejning af ledige lokaler i ejendommen og en beskrivelse af husets fremtidige service og
funktion, og der er afsat 0,4 mio. kr. til dette formål.
Der er afsat 1,3 mio. kr. i år 2022 til nedrivning af Enslevgården, hvilket vil skabe udviklingsmuligheder
for arealerne i forhold til rekreativt område, outdoor-aktiviteter, overnatning, friluftsliv, golf m.v.
For at støtte initiativer og udviklingsprojekter, som kræver både ekstern og kommunal finansiering er
der afsat 2 mio. kr. i 2021 og 4 mio. kr. i hvert af årene 2022 og 2023. Herunder prioriteres gennemførelse
af mødestedsprojekterne ”Liv i den gamle tørvefabrik i Stenvad” og ”Det Maritime Hus i Bønnerup”.

Støttemur omkring det gamle vandværk i Grenaa
I forhold til investering i bymiljø er der afsat 0,2 mio. kr. til støttemur omkring det gamle vandværk i
Grenaa. Vandcenter Djurs har fået godkendt et projekt, som skal bidrage til en øget forståelse og
opfattelse af vigtigheden af rent drikkevand i fremtiden samt give indblik Grenaas historie. Selve
projektet er eksternt finansieret.
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Grøn kommune og klimasikring

Biodiversitet – vild med vilje og flere træer
Til beplantning og flere træer i kommunen er der afsat 0,5 mio. kr. i 2021 og 0,4 mio. kr. i overslagsårene.
Den øget indsats på grønne områder dækker også strande, toiletbygninger og biodiversitet.
Fra budget 2020 videreføres ”Vild med vilje” og i år 2021 vil det ekstra afsatte beløb på 0,1 mio. kr.
blive anvendt til at så insektvenlige afgrøder på mulige kommunale arealer og i grøftekanter. Ud fra
ønsket om øget biodiversitet vil der bl.a. også blive uddelt frøblandinger til foreninger med grønne
arealer. Herudover vil bedene ved Bavnehøj i Grenaa også indgå i forhold til langtidssikring.

Bæredygtig transport
Der investeres 0,6 mio. kr. i 2021 til ladestandere til ældreplejens elbiler og i årene 2021-2023 er der
afsat 0,150 mio. kr. til mobilitetsinitiativer, som blandt andet kan prioriteres til elcykler.

Klimasikring Allingåbro/Grenaa
Der er afsat 2,5 mio. kr. i 2021 til forbedring af anlægget ned til åen og sikring af broen over åen i
Allingåbro. Der søges eksterne midler til projektet ligesom der også søges om eksterne midler til
klimaprojekt ved Grenaa Sydhavn og Grenåen, hvor der er afsat 0,5 mio. kr. i 2021.

Strategiske emner og puljer i budgetaftalen

Pulje til strategiske emner på driften
Der er afsat 1 mio. kr. årligt fra 2021-2023 og 0,5 mio. kr. i 2024 til en pulje, som skal sikre mulighed for
at have ressourcer til strategisk vigtige udviklingsprojekter. Dette kan for eksempel være tværgående
projekter eller vigtige udviklingsprojekter, events eller projekter som følge af Covid-19.
Samtidig er der afsat puljer på driften til at imødegå uforudsete udgifter på 18 mio. kr.

Strategisk anlægspulje
Der er afsat en anlægspulje på 2 mio. kr. i 2021 og 1 mio. kr. i 2022 der skal understøtte kommunens
deltagelse i vigtige udviklingsprojekter.
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