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Økonomi, HR & IT 

Forord  
 

 
Det er et forsigtigt men fornuftigt budget Stevns Kommune har vedtaget for 2017. Bag budgetfor-
liget for 2017 står Venstre (V), Dansk Folkeparti (O) og Det Konservative Folkeparti (C)/Løsgænger 
Thor Grønbæk. 
 
Regeringen og KL aftalte i juni 2016 at skrinlægge det såkaldte Omprioriteringsbidrag, som kom-

munerne var stillet i udsigt fra 2017 og frem. Omprioriteringsbidraget ville have medført markante 
budgetreduktioner i alle kommuner, herunder i Stevns Kommune. Omprioriteringsbidraget erstat-
tes dog af et Moderniserings og Effektiviseringsprogram, som Stevns Kommune skal bidrage til i de 
kommende år. 
 
Forligskredsen ønsker at fastholde den gode udvikling for Stevns Kommune via en sikker drift 
kombineret med nye initiativer. Selvom Stevns også er udsat for mange forskellige økonomiske ud-

fordringer og et stor pres på kerneopgaverne, så er det lykkedes at komme i hus med et budget i 
balance. Budgettet indeholder både lovpligtige nye tiltag, men også nye aktiviteter indenfor alle 

kerneområder. Det gælder bl.a. ældreområdet, infrastrukturen samt turisme- og fritidsområdet. 
 
Det er lykkedes at skabe rum for et anlægsbudget på 52 mio. kr. i 2017. Anlægsmidler som vil sik-
re de gode rammer i Stevns Kommune i de kommende år, herunder bl.a. investeringer i trafiksik-
kerhed, fritidsfaciliteter, klima- og kystsikring, renovering og arbejdet med vores UNESCO verden-

sarv. Med anlægsrammen kan vi sikre udviklingen af Stevns Kommune, så vi fortsat er en attraktiv 
kommune at bo og leve i for nuværende og kommende borgere. 
 
Flertallet bag budgettet har igen i år udpeget nogle fokuspunkter, som vi giver en særlig opmærk-
somhed det næste år. 
 

Politiske fokuspunkter i 2017 
 
Infrastruktur 
 

 Foranalyse og etablering af aflastningsvej til Stevns vil blive fulgt tæt 

 Trafiksanering Strøby Egede er nødvendig 
 Mobil- og bredbåndsdækning 

 Borgermøde om flytning af stationen i Rødvig 
 
Sundhed og pleje 
 

 Bedre tilbud til borgere i plejeboliger 
 Bedre sammenhæng mellem plejecentre og praktiserende læger 
 Værdighedspuljen 

 
Børn og Unge 
 

 Mere personale i daginstitutionerne gøres permanent 
 Tilbud til børn og unge i alkoholramte familier fortsættes 
 Fortsat investeringer i skoleudvikling 

 Flere børn – flere penge til området 
 
Turisme og Events 
 

 Der fastholdes fortsat drift af sommerbus på Stevns til styrkelse af turismen 
 Diverse arrangementer og events skal gøres til tradition 
 Besøgscenter – Stevns Klint Verdensarv 

 Erhvervspartnerskab Stevns Klint Verdensarv 
  
Jeg vil gerne sige tak til såvel kommunens medarbejdere som politiske kollegaer for den store ind-
sats i det forgangne år. Samtidig vil jeg takke de mange borgere, som viser engagement i kommu-
nen og bidrager til det store arbejde. 
 
Jeg ønsker alle et godt 2017. 

 
Mogens Haugaard Nielsen 

Borgmester 
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 3 

 
Budgetoversigt 
 

 
Mio. kr. Budget  Budgetoverslagsår 

positive beløb = udgifter 2017 2018 2019 2020 

negative beløb = indtægter 

    
     Finansiering/indtægter 

    Skatter -996,8 -1030,7 -1062,5 -1094,9 

Tilskud -316,8 -289,9 -282,0 -275,8 

Finansiering i alt -1.313,6 -1.320,6 -1.344,5 -1.370,7 

     Drift 

    Økonomiudvalg 366,8 364,6 362,6 360,2 

 -overførselsudgifter 202,3 202,3 202,3 202,3 

 -serviceudgifter 164,5 162,2 160,2 157,8 

Social- og sundhedsudvalg 459,3 456,9 456,6 457,8 

 -overførselsudgifter 99,5 99,7 100,5 101,7 

 -serviceudgifter indenfor servicerammen 278,3 275,7 274,6 274,6 

 -serviceudgifter udenfor servicerammen 81,6 81,5 81,5 81,5 

Børneudvalg 332,4 330,8 329,1 329,1 

 -overførselsudgifter 4,6 4,6 4,6 4,6 

 -serviceudgifter indenfor servicerammen 328,7 327,1 325,4 325,4 

 -serviceudgifter udenfor servicerammen -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 

Natur- Fritids- og Kulturudvalg -serviceudg. 35,6 35,8 35,9 35,9 

 -serviceudgifter indenfor servicerammen 35,6 35,8 35,9 35,9 

Plan- og teknikudvalg 45,8 46,6 47,1 47,1 

 -serviceudgifter indenfor servicerammen 51,4 50,7 50,7 50,7 

 -serviceudgifter udenfor servicerammen -5,6 -4,1 -3,5 -3,5 

Drift i alt 1.239,9 1.234,7 1.231,3 1.230,1 

 -heraf overførselsudgifter i alt 306,4 306,6 307,5 308,7 

 -heraf serviceudgifter indenfor servicerammen alt 858,4 851,6 846,8 844,4 

 -heraf serviceudgifter udenfor servicerammen i alt 75,1 76,5 77,0 77,0 

Pris- og lønstigning - drift 

 
24,7 49,9 75,6 

     Renter 3,1 3,4 3,7 3,9 

     Resultat ordinær drift -70,7 -57,9 -59,7 -61,1 

     Afdrag på lån 17,9 18,4 18,8 19,2 

     Resultat strukturel balance -52,7 -39,5 -40,9 -41,9 

     Anlæg - udgifter 52,7 87,8 56,4 40,6 

Anlæg - indtægter -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 

     Brugerfinansierede område: 
    Drift -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 

Anlæg 10,0 0,0 0,0 0,0 

Pris- og lønstigninger 0,0 -0,1 -0,2 -0,3 

Resultat brugerfinansierede område             9,1           -1,0           -1,1           -1,2  

     Låneoptagelse -10,0 0,0 0,0 0,0 

Balanceforskydninger 0,0 0,0 0,0 0,0 

Forøgelse/forbrug af likvide aktiver -1,4 46,7 13,9 -3,0 
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Budget 2017/overblik 
 

 
Budgetlægning 
I følge den kommunale styrelseslov skal der udarbejdes forslag til årsbudget for det kommende år 
og budgetoverslag for de følgende 3 år.  
 
Forslaget skal undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen med 2. behandling senest den 

15. oktober. 
 
Årsbudgettet fastlægger de bindende rammer for de forskellige kommunale aktiviteter på såvel 
drift som anlæg, ligesom den kommunale skatteudskrivning, der er den vigtigste indtægtskilde, 
fastlægges. 
 
Budgetlægningen er en af de betydeligste og vigtigste opgaver, som Kommunalbestyrelsen be-

skæftiger sig med.  
 

Aftalesystemet 
Kommunernes overholdelse af de aftalte udgiftsrammer understøttes af et betinget bloktilskud. 4 
mia. ud af det årlige balancetilskud er i 2017 betinget af kommunernes aftaleoverholdelse vedr. 
budgetterne og realiserede serviceudgifter. En evt. modregning i tilfælde af, at kommunernes 
regnskaber under ét overskrider de aftalte rammer i 2016, foretages 60% individuelt og 40% kol-

lektivt. En evt. regnskabssanktion for 2017 tager afsæt i det aftalte udgiftsniveau. 
 
Derudover er skattestoppet fortsat gældende og kommunerne straffes økonomisk, hvis den samle-
de kommunale skatteudskrivning stiger. 
 
Aftalen mellem regeringen og kommunerne 

Den 10. juni 2016 blev der indgået aftale om kommunernes økonomi for 2017 mellem regeringen 
og KL.  
 
Hovedelementerne i årets økonomiaftale er følgende: 
 

 Tilbageførsel af 2,2 mia. kr. fra omprioriteringsbidraget til kommunerne i 2017 til priorite-
rede indsatser på de borgernære serviceområder, herunder i lyset af flygtningesituationen. 

 Fra 2018 erstattes omprioriteringsbidraget af et kommunalt moderniserings- og effektivise-
ringsprogram, der skal frigøre 1 mia. kr. årligt, heraf afsættes 0,5 mia. kr. til prioriteringer 
bredt i den offentlige sektor. 

 Frigørelse af 0,3 mia. kr. i 2017 gennem effektiv administrativ drift.  
 Kommunernes serviceramme vil dermed udgøre 242,2 mia. kr. i 2017  
 Kommunernes anlægsniveau i 2017 udgør 16,3 mia. kr. Det bidrager til tilpasningen af an-

lægsudgifterne efter et historisk højt anlægsniveau under den økonomiske krise. 

 Ekstraordinært finansieringstilskud på 3½ mia. kr., hvoraf 2 mia. kr. fordeles på baggrund 
af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår.  

 Særtilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner forhøjes til 300 mio. kr. i 2017. 
Derudover er der afsat en lånepulje på 500 mio. kr. til styrkelse af likviditeten i vanskeligt 
stillede kommuner. 

 Regelforenklingsforslag på beskæftigelses-, social-, folkeskole- og dagtilbudsområdet og 

almenboligområdet. 
 Etablering af et indkøbsstrategisk samarbejde, der skal styrke det gode købmandskab på 

tværs af den offentlige sektor. 
 Et løft på knap 0,2 mia. kr. til det kommunale sundhedsområde i forlængelse af bl.a. hand-

lingsplanen for den ældremedicinske patient. 
 Aftale om videre forløb for håndtering af voldsepisoder på botilbud, som skal styrke den 

voldsforebyggende indsats. 

 Enighed om opbakning til folkeskolereformen og afskaffelse af inklusionsmålsætningen. 
 Forpligtigende partnerskaber for udviklingen af økonomistyringen i kommunerne samt 

etablering af et samarbejde om god arbejdsgiveradfærd. 
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Budget 2017/overblik 
 

  
 I 2017 er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes overholdelse af 

den fastsatte serviceramme i budgetterne i 2017, derudover er 1. mia. kr. betinget af 
kommunernes overholdelse af anlægsrammen.  

 Kommunernes investeringer i 2017 udgør 16,3 mia. kr. Kommunerne foretager en gensidig 
koordinering af budgetterne med henblik på at sikre, at kommunernes budgettter er i over-
ensstemmelse hermed.  

 Det er forudsat, at kommunernes overførselsudgifter vil udgøre 70,3 mia. kr. i 2017, og at 
kommunernes udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige mv. vil udgøre 11,3 
mia. kr. i 2017. 

 Der er forudsat en uændret skattefastsættelse i 2017 for kommunerne under ét. Hvis der 
for 2017 sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét, vil der i medfør af gældende 
lov ske en modgående regulering af bloktilskuddet svarende til overskridelsen.  

 Regeringen og KL er enige om, at nogle kommuner skal have mulighed for at hæve skatten 

i 2017 inden for en ramme på 200 mio. kr. Forudsætningen herfor er, at andre kommuner 
sætter skatten tilsvarende ned. Med henblik på at understøtte dette etableres der en til-

skudsordning til de kommuner, som for 2017 nedsætter skatter. Tilskudsprocenten kan hø-
jest udgøre 75 pct. Af provenutabet i 2017, 50 pct. I 2018 og 2019 og 25 pct. i 2020. Til-
skudsordningen finansieres af staten. Hvis der gennemføres skattenedsættelser på over 
200 mio. kr., nedsættes tilskudsprocenten.  

 
Serviceudgifter/ servicerammen 
Beregning af rammen for de kommunale serviceudgifter tager udgangspunkt i aftalen for 2016. 

Hertil kommer yderligere reguleringer i medfør af DUT-princippet m.m. I 2017 udgør rammen til 
serviceudgifter 242,2 mia. kr. for hele landet. KL har beregnet et teknisk vejledende servicemåltal 
for 2017 for Stevns Kommune til 856,063 mio. kr. (2017-prisniveau).  
Afgørende for om kommunen bliver omfattet af statslige sanktioner er, om kommunernes budget-
ter for 2017 under et overholder den aftalte serviceramme. Hvis den samlede serviceramme er 
overholdt i kommunernes samlede budgetter vil der ikke blive udløst sanktioner.  
 

 
Budgetlov og sanktionslov 
Budgetloven fastlægger kommunernes udgiftsrammer og Lov og udligning sanktioner i forhold til: 

 Betinget bloktilskud vedr. serviceudgifter: Op til 3 mia. kr. Ministeren kan indføre individu-
elle sanktioner. 

 Betinget bloktilskud vedr. anlægsudgifter: Op til 1 mia. kr., såfremt der er et anlægsloft, 

hvilket der er i 2017. 
 Regnskabssanktion i forhold til serviceudgifterne: Hvis regnskabet er større end budgettet 

for kommunerne under ét, gives en sanktion, hvor 60% er individuel, 40% er kollektiv. In-
gen øvre beløbsgrænse. 

 Mulig regnskabssanktion i forhold til anlæg, når der er et anlægsloft 
 
Herudover sanktion som tidligere ved overskridelse af skattestoppet:  

Hvis kommunerne under ét forhøjer skatten, vil forhøjelsen blive modregnet i bloktilskuddet gen-
nem en kombination af individuel og kollektive nedsættelser af bloktilskuddet.  
 

De kommuner, der har hævet skatten, vil først individuelt få modregnet: 
1. år:  modregnes 75 % af merindtægten i bloktilskuddet 
2. og 3. år:  modregnes 50 % af merindtægten i bloktilskuddet 
4. år:  modregnes 25 % af merindtægten i bloktilskuddet 

5. år:  Ingen modregning. 
Den resterende del bliver modregnet i det generelle bloktilskud, dvs. som kollektiv nedsættelse af 
bloktilskuddet for alle kommuner. Endvidere kan der i det enkelte år fastsættes en ramme for 
kommunale stigning, som er undtaget for sanktion. 
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Budget 2017/overblik 
 

 

Budgetprocessen for 2017/2020: 
Driftsrammen/basisbudgettet for budget 2017 tog udgangspunkt i budget 2016/overslagsår 2017 
(B01). 
 
Stevns Kommunes økonomiske politik for budgetforslag 2017: 
 

 En økonomiaftale mellem KL og regeringen forventes overholdt.  
 Der skal være overskud på strukturel balance, som er tilstrækkeligt til anlæg, som "stød-

pude" til likviditeten. 
 Niveau for anlægsrammen fastsættes under hensyntagen til et realistisk ambitionsniveau 

og økonomi samt til overførsler af anlægsmidler mellem årene og kommunens anlægssty-
ring.   

 Likviditeten anbefales på minimum gns. 80 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen. 

 Gældens størrelse og låneoptagelse. Det vurderes i forbindelse med budgettet. 
 Der udarbejdes Balancekatalog til budget 2017-2020.  Balancekataloget  skal indeholde  

budget forbedringer/spareforslag  for omprioriteringsbidrag (2017-2019) samt ekstra til 
beredskab i forbindelse med merudgifter/opdrift.  I alt ca. 30 mio. kr. med mål om fuld 
udmøntning i 2019.  

 I Økonomiaftalen mellem KL og regeringen er omprioriteringsbidraget udgået. Det betyder 
at målet til Stevns Kommunes balancekatalog er aftalt ændret på budgetmøder med grup-

peformænd fra i alt 30 mio. kr. til fuld udmøntning i 2019 til i alt 15 mio. kr. til fuld ud-
møntning i 2017.  

 Orientering og inddragelse af  MED-organisationen og andre relevante høringsfora. 
 Fagudvalgene holder dialogmøder med brugersporet i marts måned. Formålet er at fagud-

valgene har dialog med brugerne, hvor brugerne kan tilkendegive deres synspunkter og 
fagudvalgene kan være med til at skabe en forventningsafstemning omkring budgettet. 

Synspunkter og forslag fra dialogmøderne indgår i udvalgenes videre drøftelser af områ-
dets handlemuligheder.  

 Direktionen har inviteret ledergruppen til dialog om de kommende store budgetudfordrin-
ger fra 2017.     

 
 

Styringen af budgettet og rammerne 
Styringen af budgettet er i de politiske udvalg, som er opdelt på en række politikområder og heref-

ter i overførsels- og serviceudgifter indenfor og udenfor servicerammen. 
 
Budgetforlig i Stevns Kommune- budget 2017 
Bag forliget står Venstre (V), Dansk Folkeparti (O), Det Konservative Folkeparti (C ) og Radikale 
Venstre (B).  
 

Årets budget indeholder en udvidelse af servicerammen i forhold til sidste år på ca. 14,7 mio.kr. 
der fordeler sig på følgende måde: 

 Som følge af ændringer indenfor vedtager serviceniveau ”opdrift” 5,892 mio.kr. 
 Som følge af demografisk udgiftspres 4,426 mio.kr. 
 Ændringer udover vedtaget serviceniveau 4,385 mio. kr.  

 
Til brug for at holde nulvækst er der indarbejdet reduktioner /rationaliseringer for -10,903 mio.kr. 

 Økonomiudvalget -4,662 mio.kr.  
 Social- og sundhedsudvalget -3,737 mio.kr. 
 Børneudvalget -1,280 mio.kr. 
 Natur- Fritids- og Kulturudvalget -0,392 mio.kr. 

   
 
Anlæg 

På anlægsområdet er der i 2017 samlet set afsat et brutto anlægsbudget på 52,711 mio.kr. og et 
nettoanlægsbudget på 52,211 mio. kr. 
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Budget 2017/overblik 
 

 

Politiske fokuspunkter i 2017 
 

Budgetaftale for 2017 i Stevns Kommune 
Partierne Venstre, Danske Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. 

 
Forligskredsen (V+O+C) ønsker med dette budget at fastholde den gode udvikling for Stevns 

Kommune. En sikker drift kombineret med nye initiativer skal sikre dette ønske, og er afspejlet i 
flertalsgruppens budgetforslag. Selvom Stevns i lighed med andre kommuner er udsat for mange 
forskellige økonomiske udfordringer og et stor pres på vore kerneopgaver, så er det lykkedes at 
komme i hus med et budget i balance. Budgettet indeholder både lovpligtige nye tiltag, men også 
nye aktiviteter indenfor alle vore kerneområder. Det gælder bl.a. ældreområdet, vor lokale infra-
struktur, turisme- og fritidsområdet. Bemærkningerne supplerer det fremlagte budgettekniske op-
læg. 

 
 

Infrastruktur 
 
Foranalyse og etablering af aflastningsvej til Stevns vil blive fulgt tæt 
Forligspartierne i Folketinget har i 2017 afsat 3.5 mio. til en foranalyse der skal afdække de trafika-
le, miljømæssige samt økonomiske effekter ved alternative linjeføringer for en aflastningsvej til og 

fra Stevns.  
En statslig aflastningsvej der forbinder Stevns og motorvejsnettet er helt afgørende for den fremti-
dige udvikling på Stevns, hvorfor forundersøgelsen og den følgende proces vil have maksimal poli-
tisk opmærksomhed i 2017 og de efterfølgende år. 
 
Trafiksanering Strøby Egede er nødvendig 

Den store igangværende og forventede byudvikling i Strøby Egede Syd medfører behov for sikring 
af såvel de bløde, som de hårde trafikanter. Derfor afsættes en betragtelig sum til at sikre trafik-
sikkerheden fra Bakkegårdsvej til Hybenrosevej.  Der inviteres til borgermøde om trafiksaneringen. 
 

Mobil- og bredbåndsdækning 
Der skal fokus på at fortsætte arbejdet hen mod en bedre mobil- og bredbånddækning i Stevns 
Kommune. Arbejdet med at få udarbejdet en proces og en strategi for hvornår og hvordan vi sikrer 

fuld dækning og hurtig forbindelse til alle i kommunen startes op i 2016 og forventes at ligge klar 
til implementering i løbet af 2017. 
 
Borgermøde om flytning af stationen i Rødvig 
Med vedtagelsen af udviklingsplanen for Rødvig er en af de mange visioner et udbredt ønske om at 
flytte stationen til det tomme areal ved Vemmetoftvej øst for banen. Baggrunden for ønsket er at 
fjerne jernbaneoverskæringerne i byen, øge sikkerheden, minske støj og gøre stationen mere til-

gængelig for flere borgere. Der vil blive frigivet et stort potentiale for at udvikle et grønt sammen-
bindende strøg, hvis baneterrænet gøres tilgængeligt. Der inviteres til borgermøde om emnet for at 
drøfte mulighederne for realisering af visionen. 
 
Sundhed og pleje 

 

Bedre tilbud til borgere i plejeboliger  
Stevns Kommune vil i de kommende år investere betydelige beløb i udvikling af plejecenterstruktu-
ren. Hotherhaven i Hårlev omdannes til plejecenter med særligt fokus på dementes behov. Pleje-
centret rummer betydeligt flere boliger end det nuværende Brohøj i Klippinge. Dermed sikres, at 
kommunen kan give det rette tilbud til et stigende antal borgere med demenssygdomme i de 
kommende år.  
 

Derudover flyttes de nuværende korttidspladser fra Hotherhaven til Stevnshøj i Store Heddinge. 
Stevnshøj omdannes dermed til et egentligt rehabiliteringscenter. Det vil især blive til glæde for 
borgere med omfattende behov for pleje, fx ældremedicinske patienter som udskrives fra sygehus. 
Omlægningen vil medvirke til, at mange borgere kan komme sig hurtigere og fungere i eget hjem 
igen. 
 
Bedre sammenhæng mellem plejecentre og praktiserende læger 

Borgerne, der flytter i plejebolig, vil fremover kunne vælge mellem at fortsætte med egen læge 

som i dag, eller som noget nyt at tilvælge en anden læge, der er fast tilknyttet plejecentret. Den 
fast tilknyttede læge får også til opgave at vejlede og kompetenceudvikle medarbejderne på pleje-
centret. Tiltagene sker som led i en centralt indgået aftale. 
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Værdighedspuljen 
Folketinget har i 2015 givet kommunerne en milliard ekstra kroner til ældreområdet i den såkaldte 

Værdighedsmilliard. I Stevns Kommune går midlerne ubeskåret til de ældre, bl.a. gennem ud-

møntningen af en politisk vedtaget værdighedspolitik. 
 
Børn og Unge 
 
Mere personale i daginstitutionerne gøres permaent 
Folketinget afsatte i 2015 og 2016 en øremærket pulje til mere pædagogisk personale på dagtil-
budsområdet.  Stevns Kommune fik 800.000 kr. fra puljen og nu er der fundet kommunale midler 

til at fortsætte indsatsen i 2017 og følgende år. 
 
Tilbud til børn og unge i alkoholramte familier fortsættes 
Stevns Kommune har siden 2015 haft en aftale med TUBA (Terapi og rådgivning for Unge som er 
Børn af Alkoholmisbrugere) om at tilbyde hjælp til børn og unge i Stevns. Indtil nu har der været 
tale om et midlertidigt projekt, men tilbuddet har nu vist sin berettigelse, og fortsættes ind i 2017. 

 

Fortsat investeringer i skoleudvikling 
Der afsættes 2,5 mio.kr. i både 2017, 2018 og 2019. Pengene bruges til at uddanne flere linjefags-
lærere, styrke naturfagene og fortsætte en særlig læse- og skriveindsats igangsat i 2016. I over-
ensstemmelse med målene for skolereformen. Derudover afsættes også midler til en fortsat inklu-
sionsindsats på alle tre folkeskoler. 
 

Flere børn – flere penge til området 
Efter år med faldende børnetal vender billedet nu. Flere børnefamilier er allerede flyttet hertil, eller 
også er de på vej til Stevns. Det er positivt for udviklingen, og i budgettet er der de kommende år 
afsat mere end 2 mio. kr. til det stigende antal børn i dagtilbud. Derudover fastholdes en særlig 
pulje til bedre kvalitet i dagtilbud også i de kommende år. 
 
Turisme og Events 

 
Der fastholdes fortsat drift af sommerbus på Stevns til styrkelse af turismen 

De senere års tiltag med gratis sommerbus mellem forskellige turistattraktioner i hele kommunen 
har været en stor succes både set i forhold til borgere i kommunen og i forhold til turister. Derfor 
fastholdes tiltaget. 
 

Diverse arrangementer og events skal gøres til tradition 
De seneste år med succesfuld afvikling af en lang række arrangementer og events, herunder 
Stevns Jernmand viser, at der er behov og stor interesse for at arrangementerne gøres til en fast 
årlig tradition. I 2017 og de efterfølgende år vil der derfor være stor politisk fokus på at tiltrække 
og fastholde diverse arrangementer og events. 
 
Besøgscenter – Stevns Klint Verdensarv 

Der sættes fuld fokus på at få etableret et besøgscenter i verdensklasse beliggende i Boesdal Kalk-
brud. Centret skal foruden formidling af verdensarv fungerer som portal for de mange spændende 
kultur- og naturoplevelser i form af diverse turistattraktioner langs Stevns Klint. Sideløbende med 
etablering af besøgscentret skal området ved Højerup have et løft i retning mod endnu bedre for-
hold for turist m.fl. 

 
Erhvervspartnerskab Stevns Klint Verdensarv 

Det i 2016 lancerede erhverspartnerskab for Stevns Klint verdensarv fik en forrygende start med 
omkring 30 lokale partnere.  Formålet er en bæredygtig, lokal forankring og bred formidling af na-
tur- og kulturværdierne i verdensarvsområdet – til fordel for både partnerne og Stevns Klint ver-
densarv. Der er sigte på kvalitet og lokal værdiskabelse. I 2017 vil der være stort politisk fokus på 
videreudvikling og udbredelse af programmet. 
 

Idræt og foreningsliv 
 
Ny idrætshal i St. Heddinge 
Stevnshallen i St. Heddinge er nedslidt og en renovering bliver uforholdsmæssig kostbar. Derfor 
igangsættes projektering af en helt ny og moderne hal i 2017, hvorefter en ny hal vil se dagens lys 
i 2019/20. 
 

Udbygning af Strøby Hallen i Strøby Egede 
Som følge af den igangværende byudvikling i Støby Egede området er Strøbyhallen under stort 
pres. Der er behov for udvidelse af omklædningsfaciliteterne, forbedring af møde- og overnat-
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ningsmulighederne og et stærkt tiltrængt løft af cafeteriets køkkenfaciliteter. Som en del af finan-
sieringsplanen for det samlede projekt på ca. 5 mio. kr. afsættes der 3.7 mio. kr. i det kommunale 
budget. 
 

Varige midler til en ny forening for de frivillige kræfter 

Stevns Kommune har de sidste år arbejdet intensivt på at udvikle rammerne for frivilligt arbejde, 
blandt andet gennem ansættelsen af en frivilligkoordinator, som har til opgave at understøtte og 
styrke det frivillige arbejde. Derudover har de frivillige fået ”et hjemme” på Sundheds- og Frivillig-
hedscentret i Hårlev. Til næste år tager organiseringen af dette arbejde et stort spring fremad. For 
det første bliver stillingen som frivilligkoordinator gjort permanent, og for det andet skal der etab-
leres en rigtig forening med en bestyrelse for det frivillige arbejde, hvor det er de frivillige selv, 
som bestemmer. Dermed nedlægges det kommunale projekt, og de frivillige kan selv sætte kursen 

for de kommende års indsats. Kommunen vil dog fortsat være repræsenteret i bestyrelsen, og der 
skal også indgås en nærmere samarbejdsaftale. De senere år har de frivillige blandt andet gjort en 
stor indsats i forbindelse med at modtage og integrere nye flygtninge, og den indsats ser kommu-
nen gerne fortsætter i de kommende år 
 
 

Diverse 

 
Nedrivning af saneringsmodne ejendomme 
Som led i de generelle tiltag for at forskønne det offentlige rum på Stevns afsættes der årligt 2.5 
mio i det kommunale budget. Sammen med statslige tilskud vil dette sikre, at der bliver mulighed 
for at opgradere områder med saneringsmodne ejendomme.  
 

Byudvikling med et stærkt grønt islæt skal gå nye veje 
Kommunen vil gennem information og ved byggesagsbehandlingen tilskynde grundejere til at opfø-
re nybyggeri med høj arkitektonisk kvalitet med et stærkt grønt islæt. 
Kommunen vil gennem lokalplanlægning, information og ved byggesagsbehandlingen tilskynde 
grundejere til at tage hensyn til den oprindelige arkitektur og bebyggelsesmønstret i nærområdet 
og til at sikre et stærkt grønt islæt ved byfornyelse, udvidelse, ombygning og vedligeholdelse af 
eksisterende byggeri  

 
 

Vikarpuljen til de kommunale arbejdspladser. 
Puljen bidrager i dag til delvist at finansiere fraværsomkostningerne (barsel m.v.) på udvalgte 
kommunale arbejdspladser. Puljen forhøjes med hele 3 mio. så bl.a. døgnområderne, børneområ-
det m.v. kan få hjælp til at opretholde den kommunale service overfor borgerne.  Nyt regelsæt for 

træk på puljen skal præcisere udmøntningen. 
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Budget 2017/overblik 
 

 

”Strukturel balance” 
En ”sund” kommunes generelle finansieringskilder bør overstige de løbende udgifter, så der kan fo-
retages opsparing til anlæg og styrkelse af likviditeten. Det vil sige, at ordinær drift og strukturel 
balance bør vise overskud. Det er målet i det vedtagne budget, at opnå overskud på den ”Struktu-
relle Balance”. 
 

På det brugerfinansierede område gælder ”hvile-i-sig-selv” princippet. 
 
 

Hele 1.000 kr.    Budget Bo1 Bo2 Bo3 

+ = udgifter 2017 2018 2019 2020 

- = indtægter         

Indtægter  -1.313.590 -1.320.597 -1.344.538 -1.370.690 

Drift 1.240.036 1.259.599 1.281.594 1.306.295 

Renter 3.065 3.387 3.672 3.901 

Ordinær drift – overskud -70.489 -57.611 -59.272 -60.494 

     Afdrag på lån  17.943 18.355 18.788 19.232 

     
”Strukturel balance”/overskud -52.546 -39.256 -40.484 -41.262 

 
 

Det samlede resultat viser i 2017 et overskud på -70,5 mio. kr. på ordinær drift, og et overskud på 
-52,5 mio. kr. på ”strukturel balance”. 
Strukturel balance viser overskud i 2018 på -39,3 mio. kr., overskud i 2019 på -40,5 mio. kr. samt 
et overskud på -41,3 mio.kr. i 2020.  
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Budget 2017/overblik 
 

 

Kommunal indkomst- og kirkeskat 
Kommunerne kan fortsat vælge mellem to forskellige budgetmetoder på skatte/udligningssiden. 
Selvbudgettering eller statsgaranti. 
 
Statsgaranti eller selvbudgettering 
Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er på 3.599,8 mio.kr. Det er indkomstår 2014 frem-

skrevet til 2017-niveau. Eget skøn på selvbudgettering viste et udskrivningsgrundlag på 3.590,7 
mio. kr. beregnet på grundlag af 2014 indkomsterne. Kommunalbestyrelsen besluttede at vælge 
statsgarantien. Det betyder, at den kommunale indkomstskat for 2017 er budgetteret til 899,9 
mio. kr. Den kommunale udskrivningsprocent er 25%. Udskrivningsprocenten for kirkeskat er i 
budget 2017 fastsat til 1,10%. 
 
Tilskuds- og udligningssystem 

Statstilskud fordeles efter indbyggertal.  
Udligningssystemet opgøres ved at tage udgangspunkt i, om den enkelte kommune ved at opkræ-

ve en gennemsnitlig skatteprocent vil få underskud eller overskud i forhold til sit beregnede ud-
giftsbehov. Herved fås en samlet bedømmelse af kommunens økonomiske situation og der udlignes 
på basis af størrelsen af det beregnede overskud henholdsvis underskud. Stevns Kommune modta-
ger i alt 319,8 mio. kr. i tilskud og udligning. 
 

Betinget statstilskud 
Det betingede statstilskud vedr. servicerammen på 11,664 mio.kr. er indarbejdet i budgettet. I 
2017 er statstilskuddet er det indarbejdet 3,888 mio. kr. til betinget overholdelse af anlægsram-
men. 
 
Udviklingsbidrag til regionerne 

Stevns skal betale 2,9 mio. kr. i udviklingsbidrag til regionen. 
 
Særlige tilskud 
Kommunen modtager tilskud vedr. ældreområdet på 3,3 mio. kr. Derudover modtager kommunen 

et tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen på 4,5 mio. kr.  
 
Beskæftigelsestilskud 

Kommunen modtager et beskæftigelsestilskud på 40,8 mio. kr.  
 
Midlertidig overgangsordning refusionsomlægning 
Som følge af omlægning af refusionssystemet på beskæftigelsesområdet er der også i 2017 en til-
pasning af udligningssystemet, som skal modgå de fordelingsmæssige konsekvenser kommunerne 
imellem. Stevns Kommune modtager i 2017 3,3 mio. kr. i midlertidig overgangsordning vedr. den-
ne refusionsomlægning.  

 
Omstilling af folkeskolen 
Bloktilskuddet løftes fra 2014 til 2017 til omstilling af folkeskole. I 2017 modtager Stevns Kommu-
ne 4,4 mio. kr.  
 

Ejendomsskatter 

Kommunerne får i budget 2017 grundskyld af de skattepligtige grundværdier opgjort på baggrund 
af 2012-vurderingen.  
I forbindelse med skattestoppet er der lagt et loft over, hvor meget den kommunale ejendomsskat 
kan stige fra år til år.  
 
Kommunal grundskyld 
Kommunalbestyrelsen fastsætter i forbindelse med den endelige vedtagelse af kommunens års-

budget grundskyldpromillen. Grundskyldpromillen skal udgøre mindst 16 og højst 34. Af ejendom-
me, som på tidspunktet for den vurdering, der lægges til grund for skatteberegningen, må anses 
for benyttet til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug, jf. § 33, stk. 1, i vur-
deringsloven, opkræves grundskyld med en promille, der er 14,8 promillepoint lavere end den fast-
satte grundskyldpromille, jf. stk. 2, 2. pkt. 
 
Kommunal grundskyld er budgetteret med en indtægt på 83,0 mio.kr. ud fra grundværdier på 

3.856,9 mio. kr. med en grundskyldspromille på 21,52 ‰. Særskilt til produktionsjord er budget-

teret med en indtægt på 7,1 mio.kr. ud fra grundværdier på 1.058,6 mio. kr. og grundskyldspro-
mille på 6,72 ‰. 
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Budget 2017/overblik 
 

 
Ved Finanslovsaftalen for 2017 er der enighed mellem Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Allian-
ce og Det konservative Folkeparti om at fastfryse beskatningsgrundlaget for grundskylden for alle 
ejendomme fra 2016 og 2017. Der afsættes 550 mio. kr. i 2017 til tilbageløb.  
 

 
Låneoptagelse 

 
Den samlede langfristede gæld til budget 2017 er på 286,1 mio. kr.   
 
Gæld til andre kommuner omfatter lån for kompensationsbeløb for de to amter Roskilde og Stor-
strøm. 
Disse to lån er på henholdsvis 9,3 og 6,8 mio. kr. Lånet er fuld indfriet.  
 

Gæld til KommuneKredit omfatter de lån Stevns kommune har optaget. 
Stevns kommune har 13 lån i KommuneKredit med et samlet afdrag på 10,3 mio. kr.  
Der er tale om en lånesammensætning med variabel forrentning og et enkelt lån med fast forrent-
ning. 
 
Gæld til KommuneKredit for ældreboliger er de lån der er optaget for ældreboligerne.  
 
 

Langfristet gæld ultimo 

Mio.kr. Regnskab 2015 Budget 2016 Budget 2017 

Andre kommuner og regioner 1,9 0,0 0,0 

Gæld KommuneKredit 194,4 172,2 161,2 

Ældreboliger 135,3 131,8 124,9 

Finansielt leasede aktiver 2,2 0 0 

I alt 333,9 304,0 286,1 

 
 
 
Leje/Leasingarrangementer 
Stevns Kommune har lejet/leaset følgende: Grund til Vandrerhjemmet, Hjemmeplejens biler, Råd-
husets tjenestebiler og Magnoliegårdens biler. 

 
Sale-and-lease-back arrangementer. 
Stevns Kommune har ikke indgået sale-and-lease-back arrangementer. 
 
 
 

Driftsaktiviteter 2017 
Driften er opdelt på følgende områder: 
 

Overførselsudgifterne 
Er lovregulerede udgifter til førtidspensioner, sygedagpenge, kontanthjælp, boligsikring, fleksjob. 

 
Serviceudgifter indenfor servicerammen 
Serviceudgifterne dækker over udgifter til pasningsordninger, skoler, ældre, administration, vejvæ-
sen, folkeoplysning, tilbud til voksne, børn og unge med særlige behov m.m. 
 
Serviceudgifter udenfor servicerammen 
Der er serviceudgifter der ikke indgår i opgørelsen af servicerammen. Det drejer sig om kommunal 
medfinansiering af sundhedsudgifter, indtægter fra den centrale refusionsordning vedr. særligt dy-

re enkeltsager samt ældreboliger.  
 
Brugerfinansierede område 

Det brugerfinansierede område dækker over renovationsområdet. Området er fuldt takstfinansieret og 
er ofte udtrykt som ”Hvile-i-sig-selv” princippet. 
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Budget 2017/overblik 
 

 

Anlægsbudget  
På anlægsområdet er der samlet afsat et bruttoanlægsbudget på 52,7 mio. kr. i 2017 og anlægs-
indtægter på -0,5 mio. kr. I overslagsårene er der afsat et netto anlægsbudget på 87,3 mio.kr. i 
2018, 55,9 mio.kr. i 2019 samt 40,1 mio. kr. i 2020. 
 
Anlægsbudget 

1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 

Skattefinansierede anlæg netto 
-anlægsudgifter 
-anlægsindtægter 

52.211 
52.711 

-500 

87.291 
87.791 

-500 

55.900 
56.400 

-500 

40.130 
40.630 

-500 

 
 
Udviklingen i priser og lønninger 

Budgetbeløbene er fremskrevet med Stevns Kommune’s korrigerede pris- og lønskøn. 
  

Likviditet 
Kassebeholdningen finansierer de løbende udbetalinger. Da skatteprocent og grundskyldspromille 
ikke kan ændres efter budgetvedtagelsen og derved øge indtægterne er kassebeholdningen en vig-
tig finansieringsventil, hvis der opstår uventede udgifter i løbet af budgetåret. 

 
Budgettet for 2017 indebærer samlet set en opsparing i kassebeholdning på i alt -1,443 mio.kr. 
 
Likviditeten følges tæt og opgøres både i en disponibel og en gennemsnitlig beholdning. 
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Befolkning 
 

Befolkningsprognose 
Befolkningens udvikling er en vigtig forudsætning for budgetlægningen. Befolkningsprognosen er 
derfor med til at danne grundlaget for at træffe beslutninger om det fremtidige servicetilbud til for-
skellige befolkningsgrupper. Prognosen er et arbejdsredskab der sikrer, at der ikke sker utilsigtede 
standardglidninger som følge af ændringer i aldersstrukturen. 

 
Stevns Kommune har i 2016 udarbejdet en befolkningsprognose for perioden 2016-2026. Progno-
sen er beregnet ud fra en række forudsætninger om: 
 

 Boligbyggeri – i kommunen og omliggende kommuner 
 Fødselshyppighed 
 Dødelighed 

 Områdeomdeling af kommunen 
 Flyttemønster – beregnet på grundlag af historiske flytteoplysninger. 

 
Prognosen viser, at Stevns Kommune forventer en stabil udvikling i befolkningstallet igennem hele 
prognoseperioden. 
 
Stevns Kommunes prognose for befolkningsudviklingen viser ændringer indenfor nogle af de al-

dersgrupper, der har betydning for det kommunale budget. Det drejer sig om antallet af børn, der 
har behov for pasning 0-6 år, antallet af skolesøgende børn og de ældre, specielt de helt gamle på 
over 80 år, der har stort behov for kommunale tilbud, bolig og personlig pleje. Erhvervsaktive på-
virker en af kommunens vigtigste indtægtskilder, nemlig udskrivningsgrundlaget. 
 
 

I 2017 forventes der at være 22.376 borgere i kommunen– en stigning på 116 personer. Frem til 
2020 forventes befolkningen at stige med 0,5 %%.  
 

  Faktiske Prognose 2017-2020 Pct.-ændring 2016-2020 

Pr. 1. jan. 2016 2017 2018 2019 2020 % 

0 år                 170                  177                  177                  180                  184  8,0% 
0-6 år             1.395              1.394              1.376              1.329              1.339  -4,0% 
7-16 år             2.625              2.631              2.604              2.591              2.557  -2,6% 
17-19 år                 747                  722                  713                  731                  726  -2,8% 
20-25 år             1.101              1.100              1.065              1.008                  958  -13,0% 
26-42 år             3.713              3.720              3.710              3.715              3.701  -0,3% 
43-59 år             5.875              5.890              5.825              5.739              5.684  -3,2% 
60-66 år             2.224              2.169              2.198              2.238              2.262  1,7% 
67-79 år             3.535              3.656              3.739              3.819              3.887  9,9% 
80-99 år             1.045              1.093              1.149              1.200              1.257  20,3% 

Total          22.260           22.376           22.378           22.371           22.370  0,5% 
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Boliger 
 

 
Plan- og teknikudvalget (del af) 
(- = indtægt/ + = udgift) 
1.000 kr. 

Budget 
2017 

BO1 
2018 

BO2 
2019 

BO3 
2020 

 

Byfornyelse  107 107 107 107 
Støtte til opførelse af boliger (ydelsesstøtte til 
almene ungdoms- og familie- samt andelsboliger) 185 185 185 185 

Lejetab ved fraflytning (lejeboliger) 205 205 205 205 

Ydelsesstøtte til private ældreboliger 409 409 409 409 

Lejetab ældre/plejeboliger 1.703 3.172 3.724 3.724 

 

Stevns Kommune ønsker at være en attraktiv kommune at bo og leve i og arbejder derfor løbende 
med bosætning i form af analyse og politik. For at tiltrække borgere vil Stevns Kommune satse på 
ejerboliger og lejeboliger. 
 

Adgang til naturen og etablering af rekreative arealer skal inddrages ved udlæg og planlægning af 
boligområder, som samtidig skal ske med respekt for og under hensyntagen til de landskabelige og 

natur- og kulturhistoriske interesser. 
 
Indsatsområder 
 Blandet bolig og erhverv 
 Byggegrunde og boligtyper 
 Alternative energiformer, byggematerialer 
 

Eksisterende boliger  
Der findes i Stevns Kommune 11.626 boligenheder (GIS). Private ejerboliger er den dominerende 
boligart med 86,4 % helårsboliger og 13,6 % sommerhuse. 
 
Støttet byggeri: 
Der er p.t. ikke planer om støttet byggeri.  

 
Andelsboligforeninger: 
Hårlev  
Askøvej Askøvej 1-37 Hårlev 18 
Baunehøjgård Omøvej 1-13 og 2-16 Hårlev 14 
Byskoven Agersøvej 1-23 Hårlev 12 
Egevej I Egevej 7-14 Hårlev 8 
Egevej II Egevej 1-5 Hårlev 9 
Nordmarken Nordmarken 1-53 Hårlev 25 
Klippinge 
Kirkevej Tofteleddet 1-43 Klippinge 22 
Bjergparken Stationsvej 5 A-D og 10 A-D Klippinge 8 
Rødvig 
Byvangen Byvangen 1 A-15 B Rødvig 16 
Jurahusene Vinkelvej 2 A-L,  Rødvig 10 
Lodsgården I Lodsvej 5 A-H Rødvig 8 
Lodsgården II Lodsvej 3 A-H Rødvig 8 
Ræveholm Ræveholm 1-25 Rødvig 24 
Store Heddinge 
Bryggergården Bryggervangen 1-11 Store Heddinge 10 
Rødtjørneparken Rødtjørneparken 1-47 Store Heddinge 23 
Erikstrup Erikstrupvej 12-34 Store Heddinge 12 
Solbærvænget Solbærvænget 1-31 Store Heddinge 16 
Strøby 
Åbakken Åbakken 1-16 Strøby 16 
Strøby Egede 
Egelund Egeparken 1-17,  Strøby Egede 15 
Nimgården I Rubinvej 37-67 Strøby Egede 15 
Nimgården II Rubinvej 13-35 Strøby Egede 12 
Rubinhaven Rubinvej 2-22 Strøby Egede 11 
Æblehaven Æblehaven 1-8 Strøby Egede 8 
Valløby 
Branddammen  Branddamsvej 5 A-F Valløby 6 
Andelsboliger i alt    326 
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Almene familieboliger: 
Vallø Almene Boligselskab: 
Brandskildeparken  Brandskildeparken 1-102 Hårlev   98 
Agersøvej Agersøvej 2-56,   Hårlev  27 
Lejerbo: 
Bovangen Bovangen 55 A-63 B og 56-78 Store Heddinge 29 
Malthuset Vestergade 2 A-F,   Store Heddinge 9 
Kridthuset  Jernbanegade 4 A-T   Store Heddinge 27 
Rosenvangen Rosenvangen 35-45  . Store Heddinge 20 
Vesterbro Vesterbro 37 A-J,   Store Heddinge 10 
Elvervangen Elvervangen 3 A-K  Hellested  10 
Store Heddinge Andelsboligforening: 
Solgården,  Rengegade 34-38,   Store Heddinge 18 
Hornemannsvej Hornemannsvej 2A-6C,  Store Heddinge 9 
Naurbjerg Naurbjerg 1A-7H,    Store Heddinge 29 
Højbovænge Højbovænge 1-46,   Store Heddinge 45 
Rønnebærvænge Rønnebærvænge 1-44 Store Heddinge 40 
Store-Heddinge købstadskommunes selvejende Byggevirksomhed: 
 Hornemannsvej  Afdeling 1-2 Store Heddinge 14 
Domea: 
Kystparken Kystparken 2-14 og 1-39 Strøby Egede  29 
Kystvejen Kystvejen 1-7   Strøby Egede  19 
Almene familieboliger i alt   433 

 

Ældreboliger: (kommunalt- og privatejede) 

Hellested  

Elverhøjparken 2-18 8 

Holtug  

Kroghsvej 8-20 6 

Hårlev  

Hårlev Bygade 15 A-X 18 

Kirkehaven 1-11 6 

Præstemarken 39-61 12 

Præstemarken 5-37, 63-77, (Ej nr. 29) 24 

Klippinge  

Brohøj 3-25 12 

Lyderslev  

Mosehøj 2-14 6 

Rødvig  

Plushøj 3-29 20 

Plusvej 2A-8E 17 

Store Heddinge  

Stevnshøj 1-48, 13, 16, 21, 24, 25 og 34 48 

Bjælkerupvej 32 8 

Vestergade 13 4 

Strøby/Strøby Egede  

Rolighedsvej 4-10 4 

Rolighedsvej 12-20 5 

Rolighedsvej 7-17, 35 og 37 13 

Rolighedsvej 19-33 8 

Strøby Bygade 15 A-D 4 

Strøby Bygade 15 E-H 4 

Strøby Egede  

Acacievej 51 A – 53 B 4 

Ellehegnet 2-38 18 

Rubinvej 1A-B, 3A-B, 5-11 8 

Solsiden 12-34 (u nr. 26) samt 41-43 12  

Valløby  

Vallørækken 5-15 6 

Varpelev  

Bækkemosevej 2 B-M 8 

Ældreboliger i alt                                                                           283 
 

Plejeboliger: (kommunalt- og privatejede) 
 

Hårlev  

Præstemarken 2-20 10 

Præstemarken 22-50 15 

Præstemarken 56-74 10 

Præstemarken 78-114 19 

Præstemarken 120-142 12 

Klippinge  

Brohøj 29-83 28 

Rødvig  

Plusvej 20-54 18 

Plusvej 56-70 8 

Store Heddinge  

Stevnshøj 51-80 30 

Strøby Egede  

Egehaven 2-49  40 

Plejeboliger i alt  190 
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Erhverv 
 

 

Økonomiudvalget (del af) 
(- = indtægt/ + = udgift) 
1.000 kr. 

Budget 
2017 

BO1 
2018 

BO2 
2019 

BO3 
2020 

 

Væksthuse 411 411 411 411 

Fonden Femern Bælt 69 69 69 69 

Stevns Erhvervsråd 504 504 504 504 

Turismekonsulent 402 402 0 0 

Erhvervsudviklingspulje 764 764 764 764 

Kommunesamarbejde 103 103 103 103 

Tinghuset 1.240 1.240 1.240 1.240 

I alt 3.493 3.493 3.091 3.091 

 
Erhverv 

 

Erhvervsfremme er tilrettelagt i et samarbejde mellem Stevns Kommune og Stevns Erhvervsråd.  
Stevns Kommune yder hvert år et tilskud til Stevns Erhvervsråd, som har ansat en erhvervschef, 
der varetager erhvervsserviceopgaverne på vegne af Stevns Kommune. 
 
Stevns Erhvervsråd holder til i Tinghuset i Store Heddinge. 
 
Stevns Kommune yder desuden støtte til Væksthus Sjælland, samt til Fonden Femern Bælt m.v. 

 
Visioner og målsætninger 
 
Stevns Kommune vil inden for rammerne af den regionale vækststrategi være en aktiv medspiller i 
udviklingen. Udgangspunktet er ønsket om i overensstemmelse med Visionen for Stevns Kommune 

at skabe rammerne omkring et godt sted at bo med både muligheder for erhvervsmæssig udvikling 
og med gode og sikre omgivelser i en storslået natur, at udvikle erhvervslivet på lokale præmisser 

og i overensstemmelse med beboernes ønsker og behov. 
Igennem en aktiv indsats at sikre/bevare og udvide antallet af arbejdspladser i kommunen, samt 
også for at skabe gode og hurtige forbindelser til Øresundsregionen, hvor en stor del af Stevns 
Kommunes borgere har deres daglige arbejde. 
Erhvervsudviklingen skal ske uden at sætte landskabelige og miljømæssige værdier over styr, og 
Stevns Kommune skal være en attraktiv kommune for nuværende beboere, tilflyttere og turister. 

 
Indsatsområder 
 

 Samling af det Stevnske erhvervsliv 

 Fastholde virksomheder og arbejdskraft 

 Understøtte iværksættere og arbejdskraft 

Turismekonsulent 
Der etableres en forsøgsordning for en 2-årig periode, hvor der er afsat midler til ansættelse af en 

turismekonsulent. Ansættelsen skal ske af Stevns Erhvervsråd.  

Der henvises til afsnittet Turisme, hvor de overordnede mål for turisme er beskrevet. 
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Turisme 
           

 
Natur-  Fritids og Kulturudvalget (del af) 
(- = indtægt/ + = udgift) 
1.000 kr. 

Budget 
2017 

BO1 
2018 

BO2 
2019 

BO3 
2020 

 

Turistfremme:     

Eksisterende turismepulje afsat til DMO 1183 1183 1183 1183 

DMO VisitSydsjælland-Møn og Shuttlebus 544 544 544 544 

I alt 1.727 1.727 1.727 1.727 

 

 
Turisme 
 
Der er et stærkt nationalt fokus på at løfte turismen i Danmark. Et af de nye satsningsområder er, 
at kyst- og naturturismen skal udvides. I den sammenhæng er Stevns en del af Partnerskab for 
Østersøturisme. Stevns Kommune deltager i den tværkommunale turisme organisation Visit-

Sydsjælland-Møn DMO (Destination Management Organisation).  VisitSydsjælland-Møn er etableret 

i samarbejde med Næstved, Vordingborg og Faxe Kommuner. Det er målet at øge antallet af over-
natninger i destinationen med 40 %.  
Stevns Kommunes egen Turismepolitiske Redegørelse sætter mål om øget omsætning på turisme 
fra 179 mio. i 2012 til 400 mio. i 2026 og øget beskæftigelse fra 207 årsværk i 2012 til 450 års-
værk i 2026. For at sikre at disse mål realiseres for Stevns, etableres der en forsøgsordning fo en 
2-årig periode hvor der i Stevns Erhvervsråd ansættes en turismekonsulent. 

Målet med ansættelsen er at sikre økonomisk vækst og arbejdspladser i turismebranchen i Stevns 
herunder at bidrage til vækst i turismen og udvikling af tilbud til turister. 
Turismekonsulenten ansættes i Stevns Erhvervsråd og bliver en del af Stevns Erhvervsråds sekre-
tariat med det formål at understøtte Stevns Erhvervsråds og Stevns Turistforenings indsatser på 
turistområdet for at lukke gabet mellem Visit Sydsjælland-Møn og de lokale aktører i Stevns her-
under følgende opgaver: 
 

 Realisere turismerettede initiativer, projekter, produkter og serviceydelser i samarbejde 

med andre lokale foreninger og turismeaktører herunder grupper af virksomheder.  
 Opsøge og varetage kontakt til relevante samarbejdspartnere (særlige virksomheder) uden 

for Stevns, der kan bidrage til vækst og udvikling i turismebranchen i Stevns. 
 Binde Stevns Erhvervsråds og Stevns Turistforenings turismerettede aktiviteter sammen – 

aktiviteter målrettet de lokale turismeaktører og turismebranchen i Stevns. 
 Sikre samarbejde og koordinering mellem Stevns Erhvervsråd og Stevns Turistforening og 

disses samarbejdspartner på området herunder særligt Stevns Kommune, Verdensarv 
Stevns, Østsjællands Museum, Visit Sydsjælland-Møn og Partnerskab for Østersøturisme. 

 Sikre Stevns Erhvervsråds og Stevns Turistforenings indsatser i forhold til Stevns Kommu-
nes Turismepolitik herunder skabe mulighed for, at Stevns Erhvervsråd og Stevns Turist-
forening kan tage et øget ansvar i forhold til Turismepolitikken. 

 

Visioner og målsætninger 
 
I 2017 fokuseres på den nye fælles turisme organisation og pejlemærker for turistsamarbejdet i de 
kommende år. For Stevns Kommune er særligt Stevns Klints udnævnelse til verdensarv stadig ud-

gangspunktet for arbejdet med turisme i kommunen. Stevns Kommune har ligeledes fået tilladelse 
til at opføre et besøgscenter i Boesdal Kalkbrud, hvilket fortsat vil præge arbejdet i 2017. 
 

Indsatsområder 
 

 Styrkelse af turisme i kommunen generelt 
 Styrkelse af erhverv baseret på turister 
 Branding af Stevns Klint som verdensarv herunder arbejde med Besøgscenter 
 Effektiv markedsføring af Stevns som turismedestination 

 
Budget 2017 

I 2017 videreføres ordningen med en gratis sommerbus for turister i fast rute rundt til Stevns 
Kommunens Verdensarv og øvrige seværdigheder. Der er desuden afsat 400 t.kr. til ansættelse af 
en turismekonsulent, der skal understøtte turismen i Stevns Kommune. 
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Rammeaftaler 
           

 
Principper for økonomistyring 
Hovedprincippet for den økonomiske styring i Stevns Kommune er ”Decentral ledelse – central sty-
ring”. Det betyder at det decentrale niveau skal have så store frihedsgrader og beslutningskompe-
tencer som muligt. Samtidig skal styringen tilrettelægges på en sådan måde, at den tværgående 
sammenhængskraft og koordinering sikres. Helt centralt er det også, at det skal kunne dokumen-
teres, hvad ”borgerne får for deres penge”. 

 
For at opfylde hovedprincippet anvender Stevns Kommune et mix af styringsmodeller med fokus på 
målstyring indenfor den givne økonomiske ramme. Formålet med målstyringen er at etablere en 
politisk styring, hvor fokus er indhold og resultater. 
 
Rammeaftale 
Der skal indgås en rammeaftale mellem Kommunalbestyrelsen og afdelingerne/institutionerne i 

Stevns Kommune. Aftalen fastlægger ansvar og kompetence på det økonomiske område og beskri-
ver hvilke serviceniveauindikatorer der er på området.  

 
Overførselsadgang 
Det er besluttet at der kan overføres max 5% i overskud og max. 2,5% i underskud. Der kan dog i 
særlige tilfælde efter konkret vurdering overføres andre beløb. 
 

Lønsumsstyring 
I forlængelse af princippet om ”Decentral ledelse – central styring” anvendes lønsumsstyring.  

Lønsumsstyringen betyder, at den enkelte institutions- og afdelingsleder tildeles ”en pose penge”, 
som lederen herefter kan disponere indenfor – forudsat at de politiske mål, lovgivningen, aftaler og 
overenskomsterne overholdes. 

Lønsumsstyringen giver et større ansvar og tilhørende muligheder for lederne. Det er i princippet 
afdelingen og institutionen selv, som bærer risikoen ved et evt. underskud og tilsvarende høster 
fordelen ved et evt. overskud. 

Overblik over områder der er omfattet af rammeaftaler: 

Børneudvalget 
Daginstitutionsområdet 
 Område Nordstevns 

 Område Store Heddinge 
 Område Hårlev 
 Område Rødvig 
SFO/klub-området 
 Hopstar 
 SFO Strøby  
 Krudthuset 
 UngStevns (sfo og klub) 
Skoleområdet 
 Strøbyskolen 
 Store Heddinge skole 
 Hotherskolen 
 Ungdomsskolen (almen ung-

domsskole og dagskoler) 
 Skole-it 
Familiehus- og sundhedspleje 
 Sundhedsplejen 

 
 

Social- og sundhedsudvalget 
 Integreret Døgnpleje 
 Sundhed, aktivitet og træning 

 Tandplejen 
 Madservice 
 Indtægtsdækket virksomhed 
 Genoptræning 
 Kommunalt dagcenter 

Økonomiudvalget 
 Centre/stabe i administrationen 
 Rengøringskorpset 

 
Natur- Fritids- og Kulturudvalget  
 Hårlevhallen 
 Stevnshallen 
 Stevnsbadet 
 Lokalhistorisk arkiv i Hårlev 
 Stevns bibliotekerne 
 Musikskolen 
 Stevns Fyr 
 
 
Plan- og Teknikudvalget 
 Drift og vedligeholdelsespuljen 
 Materielgården 
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Personale/politik 
           

 

Lønsum fordelt på politiområder  Hele 1.000 kr. 

Økonomiudvalg 119.057 Børneudvalg 239.365 

Overførselsudgifter 16.618 Serviceudgifter 239.365 

Revalidering,Ressourceforløb, Fleksjob 1.686 Pasningsordninger for børn 70.475 

Arbejdsmarkedsforanstaltninger 13.070 Skoler m.v. 130.825 

Flygtninge 1862 Familiehus og sundhedspleje 12.961 

Serviceudgifter 102.439 Tilbud til børn og unge m. særlige behov 1.009 

Tværgående funktioner, puljer m.m. 4.509 Takstfinansierede institutioner 24.095 

Folkevalgte 3.871 Natur- Fritids- og Kulturudvalg 15.224 

Administrationsbygninger 1.748 Serviceudgifter 15.224 

Administration 92.206 Kulturel virksomhed og kulturområder 2960 

Diverse 105 Folkeoplysning og fritid 6.890 

Social- og Sundhedsudvalg 144.450 Biblioteksvæsen 5.374 

Overførselsudgifter 817 Plan- og Teknikudvalg 13.216 

Tilbud til flygtninge 817 Serviceudgifter 11.699 

Serviceudgifter 143.633 Faste ejendomme og fritidsområder 3.743 

Fællesudgifter -623 Materielgården 7.956 

Sundhedsudgifter 11.655 Serviceudg. udenfor servicerammen 1.517 

Tilbud til voksne med særlige behov 5.660 Faste ejendomme og fritidsområder 1.517 

Ældre og handicappede 126.556     

Tilbud til udlændinge 385 Lønninger - art 1 i alt 531.312 

Note: derudover er der et budget til løn på anlæg på i alt 1,5 mio. kr. til projektansættelser i 2017. 

 
Personale 
Stevns Kommunes samlede lønsum udgør 531,3 mio. kr., hvilket svarer til 59,9 % af de samlede 
netto serviceudgifter og 42,9% af det samlede driftsbudget.  

 
I 2017 vil der være fokus på Kommunes sygefravær. I forhold til de øvrige kommuner i Region 
Sjælland har Stevns Kommune et meget lavt sygefravær, men sygefraværet har været stigende fra 
2014 til 2015 og forventes i 2016 at ligge på samme niveau som i 2015. Der er derfor behov for at 
iværksætte initiativer, der sikrer et fortsat højt ledelses- og medarbejderfokus på sygefraværet.  
 

Når der bliver ansat nye ledere og nøglemedarbejdere i Stevns Kommune, vil HR fremover forestå 
oplæringen af dem ift. HR-området. Formålet er, at de relevante personer får kendskab til procedu-
rer, forretningsgange, metoder og systemer på området.  
 
I 2017 vil Økonomi, HR og IT digitalisere indberetningen af tjenestekørsel og fravær. Via en app vil 
medarbejderne kunne indberette egen tjenestekørsel til deres leder, som herefter vil skulle god-
kende indberetningen, som herefter overgår til lønsystemet og fraværssystemet.  

 
 

Initiativerne i 2017 vil være: 

• Fokus på Kommunes sygefravær 
• Oplæring af nye ledere og nøglemedarbejdere i HR-området 
• Digitaliser indberetningen af tjenestekørsel  
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Økonomiudvalg  
           

 
Økonomiudvalget Budget B01 BO2 BO3 

(- = indtægt/ + = udgift) 2017 2018 2019 2020 

1.000 kr.         
Drift:         

Økonomiudvalg 367.362 365.127 362.713 360.325 

Overførselsudgifter 201.889 201.889 201.489 201.489 

Kontante ydelser 93.827 93.827 93.827 93.827 

Revalidering, Ressourceforløb og Fleksjob 62.837 62.837 62.437 62.437 

Arbejdsmarkedsforanstaltninger 33.750 33.750 33.750 33.750 

Flygtninge 11.475 11.475 11.475 11.475 

Serviceudgifter 165.473 163.238 161.224 158.836 

Puljer 4.101 2.236 236 -1.764 

Tværgående funktioner, puljer m.m. 14.737 15.651 15.651 15.651 

Folkevalgte 7.357 6.895 7.283 6.895 

Administrationsbygninger 3.826 3.826 3.826 3.826 

Administration 123.016 122.039 122.039 122.039 

Diverse 6.634 6.789 6.387 6.387 

Beredskabet 5.802 5.802 5.802 5.802 

          

I procent af driftsbudget 30% 30% 29% 29% 
          
Heraf lønsum 119.057 118.712 118.784 118.712 
          

Anlæg 
4.824 3.792 3.243 3.223 

 

Overførselsudgifter 
Området indeholder sygedagpenge, kontanthjælp, udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikre-
de ledige, fleksjob og ledighedsydelse, ressourceforløb og jobafklaringsforløb, beskæftigelsesord-
ninger, erhvervsgrunduddannelser og udgifter til forsørgelse og aktivering af flygtninge. 
 

Beskæftigelseslovgivningen har sigte mod at fremme koordineringen mellem sygedagpenge / kon-
tanthjælp / revalidering / førtidspension / fleksjob. Hensigten er at mindske antallet af personer på 
overførselsindkomst og i stedet sikre, at borgerne udnytter en eventuel eksisterende erhvervsevne 
– eventuelt som supplement til en mindre overførselsindkomst. 
 
Inden for de seneste 5 år er der gennemført en Førtidspensions- og Fleksjobreformen, en Beskæf-

tigelsesreform, en Sygedagpengereform, en Kontanthjælpsreform og en Refusionsreform. 
 
Center Arbejdsmarked har fokus på målrettet opkvalificering med henblik på at afkorte ledigheds-
perioden mest muligt. 

 
 
Indsatser og strategier 2017 

 
Hovedpunkter i Center Arbejdsmarkeds indsatser og strategier i 2017: 

Virksomhedsservice: Der satses på virksomhedsservice, bl.a. gennem Center Arbejdsmarkeds 

medvirken til at uddanne borgeren til de behov, som virksomhederne har. Stevns Kommune har 
indgået samarbejde med Køge Kommune om ’Køge Bugt Virksomhedsservice’, hvor virksomheds-
konsulenterne på tværs af kommunegrænsen skal hjælpe virksomhederne med rekruttering samt 
udbrede kendskabet til praktikker, løntilskud og øvrige tilbud. 

Særlig tilrettelagt virksomhedsforløb: Stevns Kommune har fået tildelt puljemidler fra Styrelsen for 

Arbejdsmarked og Rekruttering. Målgruppen er personer i ressourceforløb samt aktivitetsparate 
kontanthjælpsmodtagere. Formålet med projektet er, at en større andel af borgere fra disse mål-

grupper kommer tættere på arbejdsmarkedet og opnår beskæftigelse, der i større eller mindre 

grad bidrager til borgerens selvforsørgelse. 
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Økonomiudvalg 
           

Uddannelsesvejen til vækst: Stevns deltager som partner i et projekt sammen med Region Sjæl-

lands øvrige kommuner og Selandia – Center for Erhvervsrettet Uddannelse. Det primære formål 
med projektet er at opkvalificere en gruppe ufaglærte til faglært status. Målgruppen omfatter såvel 
ledige som beskæftigede. 

 
Personer på langvarig kontanthjælps-forsørgelse: I 2016 begyndte en særlig indsats for personer, 
som har modtaget kontanthjælp i en længere årrække, og som måske ikke umiddelbart var klar til 
at træde ind i et job.  Indsatsen omfatter ca. 110 personer, som nu er i gang med et særligt forløb, 

enten med at blive klar til ordinært arbejde eller at komme i uddannelse. 
 
Opkvalificering af rehabiliteringsteams: Stevns Kommune har fået tildelt puljemidler fra Styrelsen 
for Arbejdsmarked og Rekruttering til opkvalificering af rehabiliteringsteams og koordinerende 
sagsbehandlere. Der er tale om et tværkommunalt projekt i samarbejde med Holbæk og Faxe 

kommuner. Der gennemføres uddannelse og undervisningsaktiviteter, således at rehabiliterings-

teamet bliver i stand til at motivere borgere i ressourceforløb og med større grad af virksomheds-
inddragelse.  
 

Forudsætninger for Budget 2017 

 
Sygedagpenge 
Det forudsættes, at 202 helårspersoner modtager sygedagpenge.  
 
Kontanthjælp - ikke forsikrede ledige 
Det forudsættes, at 411 helårspersoner modtager kontanthjælp, uddannelsesydelse eller er i løntil-
skudsjob.  
 

Forsikrede ledige 
Det forudsættes, at 211 fuldtidspersoner modtager Arbejdsløshedsdagpenge, kontantydelse eller er 

i løntilskudsjob.  
 
Revalidering  
Det forudsættes, at 39 helårspersoner er i virksomhedsrettet revalidering, ordinær uddannelse eller 
virksomhedspraktik. 

 
Fleksjob 
Det forudsættes, at 320 helårspersoner er i fleksjob. 
 
Ledighedsydelse 
Det forudsættes, at 63 helårspersoner modtager ledighedsydelse, mens de venter på et fleksjob. 

 
Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb 
Det forudsættes, at 120 helårspersoner er i ressourceforløb og 39 helårspersoner i jobafklaringsfor-
løb. 
 

Arbejdsmarkedsforanstaltninger / aktivering af ledige 
En betingelse for hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet er, at aktiveringstilbuddet målrettes den 

virksomhedsrettede opkvalificering. Der benyttes både private aktører, kommunale projekter og 
mentorer, og der foregår en løbende justering af tilbudsviften, så den passer til de aktuelle behov.  
 
Flygtninge 
Stevns Kommune skal modtage 53 nye flygtninge i 2017.  
 
Alle flygtninge tilbydes danskundervisning og aktivering. 

Der arbejdes målrettet med etablering af samarbejdsrelationer til det private arbejdsmarked med 
henblik på at inddrage disse i integrationen på arbejdsmarkedet. 
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Økonomiudvalg   
           

 

Serviceudgifter 
 
Puljer 

Området består af forskellige puljer.  
 
Udgiftsprespulje på 6,0 mio. kr. som til budget 2017 er blevet forhøjet med 1 mio. kr.  
 
Herudover er der budgetteret med forventet besparelser som følge af energiinvesteringer, indkøb 
og udbud, digitalisering m.v. 

 
I henhold til økonomiaftalen i 2016 blev der for 2017 indarbejdet et omprioriteringsbidrag – dette 
bidrag blev i forbindelse med økonomiaftalen for 2017 tilbageført kommunerne.  
Der er fra 2018 og frem indarbejdet en forventet besparelse til moderniserings- og effektivise-
ringsprogram på -2,0 mio. 
 

 

Tværgående funktioner, puljer m.m. 
 
Området indeholder funktioner/puljer der anvendes på tværs af organisationen som f.eks. langtids-
syge og barsler, løntilskudsjob, forsikringer og risikostyring, tjenestemandspensioner, rengørings-
korps, administrationsbidrag vedr. brugerfinansierede område m.v. 
 
Budget 2017 

 
På puljen for langtidssyge og barsler er der tilført midler i 2017 som blev forøget yderligere fra 
2018 og frem. Der kan derfor ske tildeling af midler fra denne pulje til arbejdsstederne til ansættel-
se af vikarer i forbindelse med sygefravær og barsler.   
 
På rengøringskorpset er der indarbejdet en effektivisering på -0,817 mio. kr. i 2017 og -1,430 mio. 

kr. i 2018. Der er igangsat en gennemgang af samtlige rengøringsarealer/rengøringsstandarder. 

 
 
Digitalisering (anlægsbudget) 
I 2017 skal der arbejdes med:   
 

1. Den fælles kommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 

KL og kommunerne har udarbejdet og lanceret en fælles kommunaldigitaliseringsstrategi. 
Strategien består af 7 fokusområder og i alt 61 indsatsområder.  
 

2. Den It-kompetente kommune. En videreførelse af igangværende projekter og opstart af 
nye, bl.a.:  
 Internemt – it-kompetente borgere (digital post & NEM id, internet for begynder m.v.) 
 Forløb med 9. klasserne (digital post, NEM id samt digital dannelse) 

 
3. At styrke den organisatoriske forankring (anvendelse) af nuværende og kommende it-

systemer 
 

4. At implementere initiativer, systemer og selvbetjeningsløsninger fra KL, KOMBIT, Fælles-
kommunale samarbejder og regeringen. 

 
 
Folkevalgte 
 
Området indeholder kommunens politiske virksomhed bestående af udgifter vedrørende de folke-
valgte (udvalg, aflønning m.v.), kommisioner, råd og nævn samt valg. 
 

I Kommunalbestyrelsen er der 19 medlemmer og funktionsperioden er fra 1. januar 2014 til 31. 
december 2017. 
 
De politiske udvalg er Økonomiudvalget, Social og Sundhedsudvalget, Børneudvalget, Plan og Tek-
nikudvalget samt Natur, Fritid & Kulturudvalget.  
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Budget 2017 
 
Vederlag 

I henhold til vederlagsbekendtgørelsen skulle der ske forhøjelse af vederlaget til borgmester med 
virkning fra virkning fra 2018. Forhøjelsen af borgmestervederlaget får også indflydelse på honora-
ret til udvalgsformænd. Efter budgetvedtagelsen er dette blevet ændret til at være gældende fra 
2017. Merudgiften i 2017 vil blive taget med i budgetopfølgningerne.  
 
Udvalg 
Der er i overslagsårene indarbejdet en besparelse i forbindelse med et spareforslag på et politisk 

udvalg mindre.  
 
 
Administrationsbygninger 
 

Administrationsbygningerne består af Rådhuset i Store Heddinge samt Birkehøj. 
 

 
Administration 
 
Området indeholder den centrale administration og planlægningsvirksomhed. 
 
Budget 2017 

 
Udviklings og effektiviseringsstrategi 
Direktionens udviklings og effektiviseringsstrategi har til formål at effektivisere den administrative 
drift i Stevns Kommune. Udviklingsstrategien er dynamisk og indeholder forskellige projek-
ter/initiativer, der alle har til formål at forenkle og styrke organisationen til fremtidens udfordrin-
ger.  
 

Kommunernes Landsforening er i høj grad bekendt med kommunernes konditioner og arbejder hele 
tiden på at iværksætte projekter eller udfærdige værktøjer/nøgletal, der kan hjælpe kommunerne 
med at efterse sine arbejdsrutiner/-processer. Den seneste udsendte beslutning fra Kommunernes 
Landsforening er at igangsætte et større fælleskommunalt effektiviserings- og styringsprogram 
 
 
Diverse 

Området indeholder abonnement til KL m.m., hyrevognsbevillinger samt stadepladser, erhverv og 
tinghus, tilskud til frivillighedscenter m.v.  
 
Til erhverv og tinghus er der afsat i alt 3 mio. kr. – der henvises til uddybende beskrivelse under 
Erhverv. 
 

Budget 2017 
Ultimo 2016 er Frivillighedscenteret i Hårlev overgået til selvstændig drift, ved etablering som en 
forening. Fra 2017 ydes der driftstilskud til foreningen.  

 

 
Beredskab 

 
Stevns Kommune har indgået samarbejde med kommunerne Greve, Solrød, Køge, Roskilde, Høje-
Taastrup, Ishøj og Vallensbæk om Østsjællands Brandvæsen. 
 
Der er afsat driftsbudget på 5,8 mio.kr. til Stevns Kommunes andel af Beredskabet. 
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Anlæg 

  

Budget B01 BO2 BO3 

(- = indtægt / + = udgift) 2017 2018 2019 2020 

1.000 kr         

Økonomiudvalget  i alt   4.824 3.792 3.243 3.223 

Ny momsregel - Agerhøj udstykningen U           100            100            100            100  

Ny momsregel - Agerhøj udstykningen I          -500           -500           -500           -500  

Digitalisering U        1.580         1.580         1.580         1.580  

Skimmelsvampundersøgelse - Arbejdsmiljø U           100            100            100            100  

Sikringstiltag - Overslagsår U             630            630            630  

Projektansættelse i overslagsårene U          1.000         1.000         1.000  

Projektansættelse 2017 U        1.000        

LAG 2017 U           300            300            300            300  

Sikringstiltag 2017 U           630        

Ny kommunalbestyrelse - IT U           350              75      

Monopolbrud KMD U           864            507              33              13  

OPUS - Vagtplan U           400        
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Social- og Sundhedsudvalget Budget B01 BO2 BO3 

(- = indtægt/ + = udgift) 2017 2018 2019 2020 

1.000 kr         
Drift:         
Social- og Sundhedsudvalg 458.724 456.364 456.450 457.635 
Overførselsudgifter 99.470 99.668 100.535 101.720 
Tilbud til flygtninge 1.524 1.524 1.524 1.524 
Førtidspensioner og personlige tillæg 82.563 82.761 83.628 84.813 
Boligstøtte og enkeltydelser 15.383 15.383 15.383 15.383 
Serviceudgifter 277.700 275.182 274.401 274.401 
Fællesudgifter -623 -623 -623 -623 
Sundhedsudgifter 22.398 22.425 22.425 22.425 
Tilbud til voksne med særlige behov 91.523 91.523 91.523 91.523 
Ældre og handicappede 162.253 159.708 158.527 158.527 
Voksne 816 816 816 816 
Tilbud til udlændinge 1.333 1.333 1.733 1.733 
Serviceudgifter udenfor servicerammen 81.554 81.514 81.514 81.514 
Sundhedsudgifter 84.616 84.576 84.576 84.576 
Tilbud til voksne -2.707 -2.707 -2.707 -2.707 
Ældre og handicappede -355 -355 -355 -355 
          
I procent af driftsbudget 37% 37% 37% 37% 
          
Heraf lønsum 150.050 146.420 144.281 144.401 
          
Anlæg 

3.000 600 300 0 

 

Overførselsudgifter 
Området indeholder medfinansiering af førtidspensioner og boligstøtte, personlige tillæg og en-
keltydelser. 
 
Førtidspensioner og Boligstøtte 
Der forventes 35 nytilkendelser af førtidspension. Udbetaling Danmark står for udbetaling af pensi-

on og boligstøtte, og kommunen er medfinansierende. 
 
Enkeltydelser 
Kommunen kan yde hjælp til rimeligt begrundede udgifter i enkeltstående tilfælde, hvis en person 
har været ude for ændringer i sine forhold, som gør, at personen ikke har økonomisk mulighed for 
at afholde disse udgifter. Hjælpen ydes normalt kun, hvis udgiften ikke har kunnet forudses. 

 

Serviceudgifter 
 
Sundhedsudgifter 
Området indeholder genoptræning, sundhedsfremme og forebyggelse, betaling for færdigbehand-
lede patienter på sygehus, børne- og omsorgstandpleje, hospice, begravelseshjælp, kørsel til læge 
og speciallæge samt diverse tværgående sundhedsudgifter. 

 
Genoptræning gennemføres hovedsageligt i Sundhedscenteret i Hårlev, hvor genoptræningsplaner, 
som borgerne har med hjem efter sygehusindlæggelse, udføres. Der finder også genoptræning 
sted på Stevnshøj. Genoptræning kan også foregå som vedligeholdende træning uden forudgående 
indlæggelse. Som noget nyt opstartes Artrose-hold, hvor borgere med gigtsygdomme i knæ og 
hofter kan få træning, ligesom genoptræning af brystkræftopererede hjemtages i 2017. Der forbe-

redes desuden et nyt rehabiliterende genoptræningsforløb i hjemmeplejen, hvor terapeuterne i 
Træningsafdelingen får en aktiv rolle. 

 
Sundhedsfremme og forebyggelse er koncentreret omkring en række forløbsprogrammer, som er 
fastsat i sundhedsaftalen mellem kommunerne og regionen, herunder en aktiv sundhedsfremme 
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indsats i forhold til udsatte grupper, som for eksempel Hjerte-, KOL- og kræftpatienter. Der er 
planlagt en særlig indsats i forhold til KOL/lunge-patienter i 2017. 
 
I 2015 og 2016 har der på forsøgsbasis været indgået samarbejdsaftale med TUBA om at yde en 

særlig indsats for børn og unge, hvis forældre har alkohol- og/eller andre misbrugsproblemer. Ord-
ningen er evalueret og der er afsat budget til at fortsætte indsatsen i 2017. 
 
Tilbud til voksne med særlige behov 
Området indeholder misbrugs-behandling, boliger til voksne handicappede og personer med særli-
ge sociale vanskeligheder, midlertidige afklarende foranstaltninger, kontaktperson- og ledsager-
ordninger, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, kompenserende specialundervis-

ning samt socialpædagogisk støtte. 
 
Udgifterne på området kan være vanskeligt styrbare, så der er hele tiden behov for en tæt opfølg-
ning. Alle eksisterende bevillinger bliver jævnligt fulgt op og alle nye bevillinger bliver nøje vurde-

ret for at sikre, at borgeren får det optimale tilbud i forhold til kommunens serviceniveau. Flere op-
gaver løses efterhånden lokalt, så borgere med behov for tilbud, har mulighed for at blive boende i 
nærområdet.  

 
På voksen/handicap området arbejdes med følgende ekstraordinære indsatser: 
 

 gruppestøtte for udsatte borgere 
 stramt fokus på opfølgning på tilbud til voksne med særlige behov 
 borgere i døgntilbud vurderes efter VUM (VoksenUdredningsMetoden) 

 Stevns kommune har hidtil været udpræget ’køber-kommune’, når det gælder botilbud til 
voksne handicappede. Som en del af plejecenterplanen skal der udarbejdes forslag til, 
hvordan Stevns Kommune fremover selv kan drive døgntilbud på handicapområdet. 
 

På misbrugsområdet har Stevns Kommune indgået aftaler, som består af ambulante og gruppetil-
bud i henholdsvis Faxe og Køge. Faxe har henlagt en del af misbrugstilbuddet til én gang om ugen 

at være på Sundhedscenteret i Hårlev. 

 
 
Ældre og handicappede 
Området indeholder forebyggelse for ældre, den integrerede døgnpleje – det vil sige hjemmepleje, 
plejehjem og sygepleje, hjælpemidler, dagcentre og madservice. 
 
En del af indsatserne fra ’Ældremilliarden’ er videreført - blandt andet på rehabilitering, genoptræ-

ning og forebyggelse samt en styrkelse af indsatserne for demente og deres pårørende. Stevns 
kommune er en del af Demensalliancen og dermed i front med demensindsatsen. På forebyggel-
sesområdet er indsatsen ændret, således at forebyggelsen blandt andet er koncentreret omkring 
særligt udsatte grupper, og der tilbydes forebyggende besøg ved det 75. og 80. år. 
 
’Værdighedsmilliarden’ udgør 4,6 mio.kr. i Stevns kommune, og går i høj grad til at understøtte 

mere aktivitet og højere normering på plejecentrene, større fleksibilitet i hjemmeplejen samt et 
udgående demensteam. Madservice spiller en særlig rolle omkring at skabe bespisning i fællesloka-

ler for ældre i egne boliger og på plejecentre, hvor der laves mad med beboerne. Der er desuden 
afsat budget til kompetenceudvikling af medarbejdere samt samarbejde med frivillige og uddannel-
se omkring terminalpleje og vågevagt. 
 
Projekt ’Hverdagstræning’ blev gennemført i perioden 2012 - 2014 med god effekt i form af, at 

mange borgere var blevet væsentligt mere selvhjulpne. Det er vigtigt at holde fast i de gode erfa-
ringer fra tankegangen i hverdagstræningen - også efter projektperiodens udløb – og derfor fort-
sættes idéerne fra Hverdagstræning over i en ny indsats: ’Rehabilitering’ som vil bestå af en hel-
hedsorienteret træning og rehabilitering for borgere, som modtager hjemmepleje. Servicelovens 
bestemmelser om rehabilitering rulles dermed ud til at omfatte hele hjemmeplejen, visitation, sy-
geplejen og terapeuterne i tværfaglige teams. Det er forventningen at alle, både nye borgere, samt 
eksisterende borgere i hjemmeplejen skal gennemføre 12 ugers rehabiliterings-forløb. 
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En ny Rehabiliterings- og plejecenterplan iværksættes primo 2017, og der er afsat fire år til imple-
mentering. Planen betyder i korte træk, at Stevnshøj omdannes til Rehabiliteringscenter, at 
Hotherhaven udbygges og omdannes til Demensplejecenter, at Egehaven udvides, at Brohøj ned-
lægges, at Plushøj omdannes til ældreboliger/Oldekolle samt at der etableres nye handicap-
døgntilbud i kommunen. 
 

Der har været kørt et projekt ’Klippekort’-ordningen for ældre hjemmeboende borgere i 2015 og 
2016. Ordningen går ud på, at hjemmeboende borgere, efter nærmere fastsatte regler, kan vælge 
at få udført ydelser, som normalt ikke indgår i den visiterede pleje. Ordningen videreføres nu ind i 
2017, idet ordningen afbureaukratiseres i forhold til borgeren, således at der kan opspares mere 
tid, ligesom ressourcerne søges anvendt, så de støtter op om social aktivitet og rehabilitering. 
 
Voksne 

Området indeholder udgifter til husvilde og støtte til frivilligt socialt arbejde. 
 

Støtte til frivilligt socialt arbejde gives dels efter ansøgning og dels som fast tilskud for eksempel til 
værestedet Cafe Stevnen i Store Heddinge og Mænds Mødesteder i Strøby. 
 
 
Tilbud til udlændinge 

Området indeholder midlertidig boligplacering af flygtninge 
 
Stevns Kommune har fået tildelt en kvote på 53 flygtninge i 2017. Flygtningene og deres familier 
indkvarteres i første omgang midlertidigt i kommunens dertil indrettede bygninger ved Mandeho-
ved. 
 

Serviceudgifter uden for servicerammen 
 
Sundhedsudgifter 
Området indeholder kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. 

 
Kommunernes rolle i sundhedsvæsenet udvikler sig markant i disse år, hvor presset på sygehus-
væsenets tilbud medfører, at borgerne udskrives hurtigt fra sygehuset – ofte med fortsat behov for 

efterbehandling i et eller andet omfang. Det nødvendiggør, at kommunerne gør, hvad de kan for at 
skabe sundheds-tilbud, som kan supplere sygehusvæsenets tilbud. Der lægges i stigende omfang 
vægt på, at den borgernære sundhed i kommunerne skal fungere og udbygges, så sygehusene kan 
tage sig af den egentlige behandling af patienterne. 
 
Stevns Kommune har allerede i flere år arbejdet med udviklingen af den borgernære sundhed, men 
da der netop også er en voldsom vækst på området, som særligt ses i forhold til stigningen i de 

sygeplejefaglige ydelser både i hjemmesygeplejen og på kommunens korttidspladser, må det på-
regnes at området fortsat vil være under massivt pres. Center Sundhed & Omsorg arbejder bevidst 
med den mest effektive udnyttelse af rammen, og har i 2016 iværksat ekstra fokus på, at borgere 
henvises til at bruge sygepleje-klinikkerne, således at dyrebar køretid for sygeplejerskerne kan 
undgås. 
 

I 2017 bliver der særskilt fokus på Korttidspladserne og en udvikling af egentlige akutpladser, som 
praktiserende læger også kan henvise til som erstatning for indlæggelser. Sundhedsministeriet har 
i anbefalingerne omkring Den Ældre Medicinske patient introduceret en national kvalitetsstandard 
for akut-tilbuddet i kommunerne, som både består af døgndækket sygepleje samt akutpladser. Det 
medfører øgede krav til kvalifikationer og dermed opkvalificering af sygeplejen i komplekse patient-
forløb, hvor kommunen vil blive målt på, om den lever op til kvalitetsstandarden. 
 

 
Indtægter fra den centrale refusionsordning 
Området indeholder indtægter fra statsrefusion af særligt dyre sager på voksen-handicapområdet. 
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Anlæg 

  

Budget B01 BO2 BO3 

(- = indtægt / + = udgift) 2017 2018 2019 2020 

1.000 kr         

Social- og Sundhedsudvalget  i alt   3.000 600 300   

Udskiftning af nødkald - plejecentre U           350              -                -      

Udskiftning af PC / iphone / minipad SSA I           350              -                -      

Nyt omsorgssystem U           500              -                -      

Projekt ændring af plejecenterstruktur U        1.000            400            200    

Projektering af udbygning af plejecentre U           800            200            100    
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Børneudvalget Budget B01 BO2 BO3 

(- = indtægt/ + = udgift) 2017 2018 2019 2020 

1.000 kr.         
Drift:         
Børneudvalg 332.359 330.793 329.095 329.095 
Overførselsudgifter 4.619 4.619 4.619 4.619 
Børn 4.619 4.619 4.619 4.619 
Serviceudgifter 328.664 327.098 325.400 325.400 
Pasningsordninger for børn 90.834 90.944 91.550 91.550 
Skoler m.v. 189.183 188.313 186.009 186.009 
Familiehus og sundhedspleje 11.675 11.675 11.675 11.675 
Egenbetaling og tilskud -21.638 -22.444 -22.444 -22.444 
Tilbud til børn og unge m. særlige behov 60.531 60.531 60.531 60.531 
Takstfinansierede institutioner -1.921 -1.921 -1.921 -1.921 
Serviceudgifter udenfor servicerammen -924 -924 -924 -924 
Tilbud til børn og unge m.særlige behov -924 -924 -924 -924 
          
I procent af driftsbudget 27% 27% 27% 27% 
          
Heraf lønsum 239.346 238.591 236.893 236.893 
          
Anlæg 

7.420 9.200 8.700 7.200 

 

 

Overførselsudgifter 

 
Børn 
Området indeholder merudgifter ved forsørgelse af handicappede børn og tabt arbejdsfortjeneste i 
forbindelse med børns sygdom. 
 
 

Serviceudgifter 
 
Børn- og ungepolitik 
Den sammenhængende børnepolitik beskriver, hvordan Stevns Kommune vil sikre udsatte børn og 
unge relevante og tilstrækkelige tilbud. Herudover beskrives rammer og indsats for at realisere det 
ønskede samt tilknyttede kvalitetsstandarder inden for udvalgte områder. 

 
Den sammenhængende børnepolitik skal sikre sammenhængen mellem indsatsen i normalsystemet 

og den særlige indsats over for de udsatte børn og unge. 
 
Den sammenhængende børnepolitik omfatter både forebyggelse og særlig støtte. Politikken – og 
de afledte handlinger og tilbud - retter sig mod børn og unge, hvis opvækst giver anledning til be-
kymring. Børn, unge og deres familier, hvor der er grund til at antage, at barnet/den unge og fami-

lien ikke kan klare selv at komme videre i en positiv udvikling. Børnene/de unge og/eller familien 
skal have hjælp og støtte og måske egentlig behandling. 
 
Mål 
På børne- og ungeområdet er der opstillet mål for følgende områder: 
 

 Børns kondition og motionsvaner 

 Sprog og sprogtilegnelse 
 Læsning 
 Matematik 
 Skolebørns trivsel 

 Elevernes kondition 
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 Elevernes ulovlige fravær fra skolerne skal reduceres 
 Den internationale dimension 

 

 
Pasningsordninger for børn 
Området indeholder udgifter til dagpleje, daginstitutioner, særlige dagtilbud og klubber, samt til-
skud til private pasningsordninger 
 
Budget 2017 
På børnepasningsområdet forventes der følgende gennemsnitlige behov for pladser i 2016, inkl. 

private pasningsordninger (privatinstitutioner og privat pasning): 
 
0-2 årige (dagpleje/vuggestue)  ca. 350 pladser 
3-5 årige (børnehave) ca. 590 pladser 

 
Antallet af pladser justeres løbende i takt med det svingende børnetal. I 2015 og 2016 har Stevns 
Kommune fået projektmidler til mere personale i dagtilbud, svarende til 2,3 ekstra stillinger. Der er 

fra 2017 tilført midler, så de ekstra stillinger fortsætter. 
 
Skoler mv. 
Området indeholder udgifter til folkeskoler, ungdomsskolen, skolefritidsordninger, klubber, special-
undervisning, tilskud til privatskoler og efterskoler, UUV og befordring af elever. 
 

Budget 2017 
Stevns Kommune har tre folkeskoler: 
 
Strøbyskolen ca. 790 elever 
Store Heddinge Skole ca. 570 elever 
Hotherskolen ca. 410 elever 

SFO – 0.-3. klasse ca. 650 pladser 

SFO – 4.-6. klasse ca. 270 pladser 
 
Stevns Dagskole, som tidligere var oprettet som en folkeskole under ledelse af Ungdomsskolen, 
organiseres fra 1. januar 2017 under Hotherskolen. Ungdomsdagsskolen, som er heltidsundervis-
ning efter lov om Ungdomsskole, er fortsat organiseret under Ungdomsskolen. 
 
Børn fra 0.-6. klasse har mulighed for at gå i skolefritidsordninger, som er organiseret under sko-

lerne. Der er tilbud om aftenklubber til unge fra 7. klasse og opefter. Disse klubber er organiseret i 
Ungdomsskolen. 
 
Kommunens 10. klasse og EUD-10 drives af Køge Kommune i henhold til en samarbejdsaftale og er 
placeret på Campus Køge. 
 

Under Ungdomsskolen er der afsat midler til videreførelse af projekt Nye Veje. Den endelige ud-
møntning af midler sker efter evalueringen af det nuværende projekt. 

 
Der er fortsat afsat budget til kvalitetsløft af folkeskolen og implementeringen af skolereformen 
gennem kompetenceudvikling og anskaffelse. Dette skal endvidere ses sammen med tilskud fra 
A.P. Møller Fonden til Projekt Naturlig-VIS. 
 

Familiehus og sundhedspleje 
Området indeholder udgifter til sundhedspleje, PPR, Tale-/høreundervisning samt Børne- og fami-
liegruppen. 
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Tilbud til børn og unge med særlige behov 
Området indeholder familiepleje og opholdssteder, forebyggende foranstaltninger, døgninstitutioner 
og sikrede døgninstitutioner. 
 

Budget 2017 
Budget 2017 er opgjort på individniveau og bygger på antallet af kendte og forventede foranstalt-
ninger iht. Servicelovens § 52, der omhandler tilbud til børn og unge med behov for særlig støtte. 

 
 
Anlæg 

  

Budget B01 BO2 BO3 

(- = indtægt / + = udgift) 2017 2018 2019 2020 

1.000 kr         

Børneudvalget  i alt U 7.420 9.200 8.700 7.200 

Renoveringsspulje til skoler, inst, klub U        3.000         3.000         3.000         3.000  

Humlebien, belægning indgang Munkevænget U           220              -                -      

Skolereform 2015 - 2020 U        2.500         2.500         2.500    

PC og uddannelse til lærere og pædagoger U        1.000              -                -           1.000  

Skoler/Institutioner - Indeklima U             -           2.500         2.500         2.500  

Legepladser 2017 U           700            700            700            700  

Folkeskoler - Ønsker fra skolerne U             500      
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Natur- Fritids- og Kulturudvalg 
           

 
Natur- Fritids- og Kulturudvalg Budget B01 BO2 BO3 

(- = indtægt/ + = udgift) 2017 2018 2019 2020 

1.000 kr         
Drift: 

        
Natur- Fritids- og Kulturudvalg 

35.627 35.836 35.941 35.941 

Serviceudgifter 35.627 35.836 35.941 35.941 

Turisme 1.727 1.727 1.727 1.727 

Kulturel virksomhed og kulturområder 6.570 6.829 6.934 6.934 

Lystbådehavn 141 141 141 141 

Folkeoplysning og fritid 15.861 15.861 15.861 15.861 

Biblioteksvæsen 8.766 8.716 8.716 8.716 

Vandløbsvæsen 1.401 1.401 1.401 1.401 

Natur- og miljøbeskyttelse 1.231 1.231 1.231 1.231 

Skadedyrsbekæmpelse -70 -70 -70 -70 
  

        
I procent af driftsbudget 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 
  

        
Heraf lønsum 

         15.223           15.482           15.587           15.587  

  
        

Anlæg 
10.125 21.757 29.025 17.125 

 
Serviceudgifter 

 
Kulturel virksomhed 

 
Visioner og målsætninger 
Det er målet at gøre Stevns Kommune kendt som et dynamisk kulturområde, som løbende udvikler 
sig i takt med fremtiden. Stevns Kommune skal være kendt for et aktivt kulturmiljø, hvor lokalt og 
kommunalt engagement, initiativ og ansvar er de bærende elementer. 
 
Stevns Musikskole 

Stevns Musikskole er en selvstændig musikskole med godkendte vedtægter og egen bestyrelse. 
Stevns Musikskole tilbyder undervisning i musik til alle børn og unge op til 25 år, som er hjemme-
hørende i Stevns Kommune. Musikskolen kan give særlige tilbud til talentfulde elever eller til elever 
med særlige behov. Musikskolen kan endvidere tilbyde undervisning til voksne. 
 
Østsjællands Museum 
Østsjællands Museum er et statsanerkendt natur- og kulturhistorisk museum, der drives af Øst-

sjællands Museumsforening. 

Stevns og Faxe kommuner har indgået en samdriftsaftale med henblik på i fællesskab at støtte 
Østsjællands Museum og dermed indsatsen på museumsområdet i de to kommuner. Museet får et 
årligt tilskud, som baserer sig på indbyggertal. Desuden får Østsjællands Museum et fast årligt til-
skud specielt til drift af Koldkrigsmuseum Stevnsfort. 
 

Stevns Naturcenter 
Stevns Kommune og Østsjællands Museum har indgået en driftsaftale omkring drift og udvikling af 
Stevns Naturcenter. 
Stevns Naturcenter giver besøgende mulighed for en aktiv naturoplevelse på Stevns, især på og 
omkring Stevns Klint.  
 
Kulturpulje, tilskud til kulturelle foreninger og Kulturaftaler. 

Stevns Kommune støtter kulturelle foreninger, herunder bl.a. teater-, musik- og kunstforeninger. 
Nogle foreninger får et fast årligt tilskud. Desuden anvendes midler fra Kulturpuljen som støtte til 
konkrete kulturelle aktiviteter. Kulturpuljen administreres efter retningslinjer vedtaget af Natur-, 
Fritids- og Kulturudvalget.  

Derudover deltager Stevns i to kulturaftaler. 
 Kulturmetropolen 
 Kulturregion Storstrøm 
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Natur- Fritids- og Kulturudvalg 
           

 
Stevns FyrCenter 
Lokaliteterne udgør et sammenhængende rekreativt område. Området ejes af Naturstyrelsen 
(arealet tættest på fyret) og Stevns Kommune. 
Stevns Kommune og Naturstyrelsen har indgået en drifts- og brugsaftale om Stevns FyrCenter. 
 
Formålet er at skabe et rekreativt område med et varieret udbud af fritidsaktiviteter, herunder at 

have et let tilgængeligt adgangspunkt til trampestien og at sikre offentlighedens adgang. Såvel in-
de som ude formidles stedets kultur- og naturhistorie. 
 
 
Rødvig Lystbådehavn 
 
Området omfatter drift og vedligeholdes af havnearealer, broer, toilet- og badefaciliteter. Udlejning 

af faste bådepladser og opkrævning fra gæstebåde. 

 
Visioner og målsætninger 
Kommunalbestyrelsen ønsker, at styrke samarbejdet mellem lystbådehavnen, fiskerihaven, turist-
information og sejlklubben m.fl. 
 

 
Folkeoplysning og Fritid 
 
Folkeoplysningsudvalget har til opgave at varetage folkeoplysende virksomhed. Ved folkeoplysning 
forstås folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt foreningsarbejde herunder idrætten. 
 
Visioner og målsætninger 

Udvalget forestår udarbejdelse og administration af retningslinjer for støtte til henholdsvis voksen-
undervisningen og det frivillige foreningsarbejde samt fordeling af offentlige lokaler og tilskud til 
foreningernes egne og lejede lokaler. Det er i Stevns Kommune en overordnet målsætning at der 

ydes procentvis dækning af godkendte foreningers lokaleudgifter uden hensyn til deltager-
nes/medlemmernes alder. 
 
Haller 

 
Hårlevhallerne, Stevnshallen samt Stevnsbadet drives efter princippet om mål- og rammeaftaler, 
således at hvis der skabes indtægter ved aktiviteter udover de primære formål, kommer dette ge-
nerelt hallernes brugere til gode i form af forbedret service m.v. Hellestedhallen og Boestoftehallen 
er organisatorisk en del af Hårlevhallerne. Erikstruphallen er en integreret del af Store Heddinge 
Skole.  

 
Hallerne stilles til rådighed for Idræts- og andre foreninger efter reglerne om udlån af lokaler i fol-
keoplysningsloven. 
 
Strøbyhallen drives af AIK Fonden. Fonden modtager årligt et driftstilskud. 

 
Visioner og Målsætninger 

Det er samtlige hallers opgave, at skabe gode rammer for idræts- og fritidsaktiviteter, herunder at 
dække skolernes behov for idrætsaktiviteter og stille haltid til rådighed for Idrætsforeninger m.fl. 
Der arbejdes politisk på en helhedsplan for Stevnshallen i Store Heddinge. I Rødvig er der afsat an-
lægsmidler til opgørelse af en ny hal. 
 
Biblioteksvæsen 
 

Stevns bibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Biblioteker-
ne stiller bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed for kommunens bor-
gere – herunder digitale medier.  
Stevns bibliotekerne består af et hovedbibliotek i Store Heddinge, samt to filialer i Hårlev og Strøby 
Egede. Bibliotekslokalerne bliver flittigt brugt af Stevns Kommunes borgere der mødes over læs-
ningen af dagens avis til benyttelse af de PC-ere der er opsat. Bibliotekerne på Stevns bestræber 

sig på at planlægge arrangementer og tiltag der er gavnligt for de lokalmiljøer bibliotekerne er en 

del af, en tendens Stevns bibliotekerne fortsat vil understøtte.  
Stevns bibliotekerne udbyder kurser der er målrettet ældre med behov for hjælp til IT. 
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Natur- Fritids- og Kulturudvalg 
           

 
Stevns bibliotekerne har åbent hver dag ugen rundt fra kl. 7 - 22, dog med nogle få årlige lukke-
dage. Lukkedage og den betjente åbningstid kan ses kan findes på bibliotekernes hjemmeside: 
www.stevnsbib.dk 
 
 
 

Anlæg 

  

Budget B01 BO2 BO3 

(- = indtægt / + = udgift) 2017 2018 2019 2020 

1.000 kr         

Natur- Fritids- og Kulturudvalget  i alt   10.125 21.757 29.025 17.125 

Natura 2000 plejeplaner U             50              50              50              50  

Vandløbsregulativer U             -              300            200            200  

Udviklingspulje U           200            200            200            200  

Unesco U        2.000         3.000         3.000         3.000  

Energilandsbyer på Stevns U             25              25              25              25  

Oprensning af gadekær U             50              50              50              50  

Nedlæggelse af brønde og boringer U           100            100            100            100  

Stevnshal model 2, nybyg U        1.500       12.200       12.200       10.700  

Vandindvindingstilladelser U           400            300            300    

Klimatilpasning og Byudvikling St. Hedd U        1.000         2.750         2.750         2.750  

Kystsikring U           900            900      

Stormflodssikring U           100            100            100    

Miljø- og fødevaremini. vådeområder U             50        

Ungepulje til kultur og midlertidighed U             50              50              50              50  

Forstærkning / istandsættelse Chr. Ø U             704      

Kystbeskyttelse Kystvejen U          1.028      

Udbygning af Støby hallen U        3.700        

Besøgscenter U          10.000    

 

  

http://www.stevnsbib.dk/
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Plan- og Teknikudvalg 
           

 
Plan- og teknikudvalget Budget B01 BO2 BO3 

(- = indtægt/ + = udgift) 2017 2018 2019 2020 

1.000 kr         
Drift:         
Plan- og Teknikudvalg 45.790 46.555 47.107 47.107 
Serviceudgifter 51.360 50.656 50.656 50.656 

Vejvæsen 13.664 12.960 12.960 12.960 

Kollektiv trafik 18.578 18.578 18.578 18.578 

Jordforsyning -330 -330 -330 -330 

Faste ejendomme og fritidsområder 7.613 7.613 7.613 7.613 

Materielgården 11.835 11.835 11.835 11.835 

Serviceudgifter udenfor servicerammen -5.570 -4.101 -3.549 -3.549 

Faste ejendomme og fritidsområder -5.570 -4.101 -3.549 -3.549 
          
I procent af driftsbudget 3,7% 3,8% 3,8% 3,8% 
          
Heraf lønsum 13.272 13.216 13.216 13.216 
          
Anlæg 

26.842 51.942 14.632 12.582 

 
 

Serviceudgifter 
Vejvæsen 
 
Området omfatter myndighedsopgaver (slidlag, trafiksikkerhed m.v.), vintertjeneste og gadebelys-

ning vejafvandingsbidrag m.v. 
 

Der er vedr. vejvedligeholdelse indgået en 15-årig aftale startende fra 2012.  
 
Budget 2017 
Til budget 2017 er der sket besparelse på vintertjenesten.  
Fra 2018 er der sket en estimeret reduktion af vejafvandingsbidraget på -0,7 mio. kr., idet der er 
oplyst at der vil komme en ny beregningsmetode til opgørelse af bidraget. Beregningsmetoden er 
ikke udmeldt ved budgetvedtagelsen.  

 
Kollektiv trafik 
 

Planlægning og tilsyn med den kollektive trafik i kommunen sker i samarbejde med Trafikselskabet 
Movia. 
 
Jernbanedriften i kommunen udføres af Lokaltog A/S. Driften hører under Region Sjælland. 

 
Budget 2017 
 
Den kollektive trafik, herunder befordring af elever, varetages af MOVIA. I august 2016 skete der 
udvidelser af ruter, omlægning af eksisterende ruter og etablering af nye ruter.  
 

I 2016 var der i alt 12.421 køretimer og de blev udvidet til 24.167 årlige køretimer i 2017. 
 
Jordforsyning 
 
Der er arealer til udstykning til bolig- og erhvervsformål. Arealerne henligger som grønne arealer 
eller landbrugsjord. 
 

Målsætninger 
Så vidt muligt skal der være arealer til brug for udvikling af bolig- og erhvervsarealer. Arealerne 

skal være fordelt i kommunens udviklingsområder, og der skal kunne tilbydes et varieret udbud af 
bo- og erhvervsmuligheder. 
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Plan- og Teknikudvalg 
           

 
Budget 2017 
 
Arealerne er bortforpagtede i henhold til nye kontrakter for perioden 2014 til 2020. 

 
 
Faste ejendomme og fritidsområder 
 
Under faste ejendomme og fritidsarealer er vedligeholdelse af bygninger, pedelkorps, udlejnings-
ejendomme, byfornyelse samt drift af ældre/plejeboliger. 
 

Såvel udlejningsejendomme som ældre/plejeboliger administreres af eksterne. 
 
Ultimo 2016 er der oprettet ejendomscenter – Stevns Ejendomme, som varetager vedligeholdelse 
af de kommunale ejendomme, kommunens pedelkorps samt rengøringskorps.  

 
Målsætninger 
Stevns Kommune ejer et antal ejendomme til udlejning, og der pågår jævnligt en vurdering af det 
aktuelle behov.  
 

Stevns Kommune ønsker et passende antal ældre- og plejeboliger til udlejning. Nogle ejes af bolig-
selskaber og andre af Stevns Kommune.  
 
 
Budget 2017 
 

Kommunalbestyrelsen besluttede i maj 2015 at der skulle afsættes en samlet ramme på 6 mio kr. 
til anlæg vedr. kapacitetstilpasning af ældre/handicap boliger, idet der er ældreboliger, hvortil der 
ikke er søgning. I takt med at boligerne vil blive afviklet, er udgiften til huslejetab estimeret til at 
kunne nedsættes med -0,2 mio. kr. om året med virkning fra 2016, således at der i 2019 vil kunne 

opnå en ændring på driften med -0,8 mio. kr. Der er i 2016 ikke igangsat ændringer, men der vil i 
2017 ske en fornyet vurdering af boligmassen. 
 

Primo 2017 iværksættes en ny rehabiliterings- og plejecenterplan, som vil blive implementeret 
over en 4 årig periode. Dette betyder i korte træk at Stevnshøj omdannes til rehabiliteringscenter, 
at Hotherhaven udbygges og omdannes til Demensplejecenter, at Egehaven udvides, at Brohøj 
nedlægges og at Plushøj omdannes til ældreboliger/oldekolle og der etableres nye handicap-
døgntilbud i kommunen. Der er under Social og Sundhedsudvalget har afsat anlægsmidler til for-
undersøgelse og under Plan og Teknikudvalget er der tilført midler til kommende lejetab i forbin-
delse med omstrukturering, hvor der vil være lejligheder der står tomme.  

 
 
Materielgården 
 

Under Materielgården er såvel drift af materielgården som vedligeholdelse af grønne områder, veje 
m.v.  

 
Målsætninger 
Målsætningen er en effektiv og borgernær drift. 
 
Budget 2017 
 
Der er på området sket en reduktion på -0,5 mio. kr. Udmøntningen er sket, men opgaverne er ik-

ke konkretiseret ved budgetvedtagelsen.  
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Plan- og Teknikudvalg  
           

 
Anlæg 

  

Budget B01 BO2 BO3 

(- = indtægt / + = udgift) 2017 2018 2019 2020 

1.000 kr         

Plan- og teknikudvalget i alt   26.842 51.942 14.632 12.582 

Brorapport U       2.095        3.774        3.252        2.872  

Vejnettet - Udmatrikulering U              75             75             75  

SEAS-NVE-Investeringsbidrag -overslagsår U         2.500        2.600        2.700  

Oversvømmelser - overslagsår U            400           400           400  

Trafiksikkerhedsplan U          500           500           500           500  

Renovering af fortove - overslagsår U            450           450           450  

Ikke kontraktbundne opgaver -overslagsår U            500           500           500  

Vedligeholdelse af stisystem - oversl.år U            450           450           450  

Trafiksikkerhedsråd 2015-18 U            25             25             25             25  

Materielgården Opbevaring  St. Heddinge U            484      

St. Heddinge skole udskift. af beklæding U       1.440        

Kystvejen/Stevnsvejen - Aflastningsvej U         4.100      

Nedrivning af ejendomme U       2.500        2.500        2.500        2.500  

Renovering af kantsten og fortove U       2.000        2.300      

Vejtræer Overslagsårene U              50             50             50  

Materielgården - Diverse renovering U            634      

Renovering af elevatorer U            770           770    

Pulje udenomsarealer kom. ejendomme U          300           300           300           300  

Hårlev Bibliotek - udskiftning af vindue U          165        

Undersøg./udbedring korroderede murbind U          100        

Ældre og handicapboliger U       1.000        1.500        1.500        1.500  

Busstoppesteder U          875           600      

Busstoppesteder I         -438          -300      

Seas Investeringsbidrag 2017 U       2.400        

Vejnet udmatrikulering 2017 U            75        

Oversvømmelser 2017 U          400        

Renovering af fortove 2017 U          450        

Ikke kontraktbundne opgaver 2017 U          500        

Vejtræer 2017 U            50        

Energimærkning af kommunale ejendomme U       1.100        

Fællessti - Ll. Heddinge - Byportheller U         5.200      

Klimatilpas. - Tingvejen o/Tryggevælde å U       2.500        2.800      

Hotherskolen - tagrenovering U         5.000      

Store Heddinge skole, ny belægning U         1.650      

Store Heddinge skole, personale køkken m U       1.100        

Klippinge BC, sovefaciliteter  krybberum U            510      

2-årige projektansat private tilslutning U          500           500      

Reno. gl. del af Store Heddinge Rådhus U         2.395      

Stevnsbadet - Afrensning af alger facade U            275      

Stevnsbadet - ændring af vindfang U          230        

Mandehoved, renovering -Tilstandsrapp. U         1.800        1.260           260  

Sideudvidelse af Tommestrupvej U         1.200      

Store Heddinge skole - ovenlys U          500        

Magnoliegården - renovering af køkken U          150        

Hotherskolen vinduesudskiftning  Bygn H U       1.500        

Lærkehuset - 15 Parkeringspladser U          825        

Trafiksikkerhed Sydlig del, Strøby Egede U       4.000        9.000      
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Brugerfinansierede område  
           

 
Det brugerfinansierede område Budget B01 BO2 BO3 

(- = indtægt/ + = udgift) 2017 2018 2019 2020 

1.000 kr         
Drift:         
Det brugerfinansierede område -934 -934 -934 -934 
Renovation -934 -934 -934 -934 
Dagrenovation -900 -900 -900 -900 
Haveaffald -151 -151 -151 -151 
Glas, papir og pap 150 150 150 150 

Genbrugsstationer -433 -433 -433 -433 
Administration 400 400 400 400 
          
Heraf lønsum 0 0 0 0 
          
Anlæg 

      10.000  0 0 0 

 
Renovation 
Indsamling af affald sker af ekstern entreprenør. 

 
Stevns Kommune har to genbrugsstationer, beliggende i Store Heddinge og Hårlev. De bliver dre-
vet af KARA/NOVEREN.  
 
Stevns Kommune er interessent i KARA/NOVEREN. 
 
 

Målsætning 

Borgerne har mulighed for at vælge forskellig størrelse renovationsbeholder, ligesom de kan vælge 
mellem uge- og 14-dagstømning til afhentning af dagrenovation.  
 
Der afhentes papir på den enkelte husstand hver 6. uge.  
 

Der er opsat kuber forskellige steder i kommune til indsamling af glas, metal og plastik. 
 
Haveaffald indsamles 2 gange årligt. 
 
Budget 2017 
I 2017 arbejdes der på ny affaldsplan med øget kildesortering og der er på investeringsoversigten 
afsat midler til indkøb af nye beholdere.  

 
I Hårlev etableres ny genbrugsplads medio 2017 af KARA/NOVEREN. 
 
Taksterne for genbrugsplads/haveaffald er blevet ændret til Budget 2017. 

 
Der henvises til særskilt takstblad for de forskellige ordninger. 

 
Anlæg 

  

Budget B01 BO2 BO3 

(- = indtægt / + = udgift) 2017 2018 2019 2020 

1.000 kr         

Brugerfinansieret   10.000       

Indkøb af nye beholdere - renovation U      10.000        
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Finansiering 
 

Finansiering -1.000 kr. statsg. bo bo bo 

positive beløb = udgift 2017 2018 2019 2020 

negative = indtægt         

Skatter         
Kommunal indkomstskat -899.939 -935.248 -966.310 -997.963 
Efterrregulering ved selvbudgettering - INGEN         
Ejendomsskat -83.000 -83.664 -84.333 -85.008 
Ejendomsskat landbrug -7.114 -7.171 -7.228 -7.286 
Dækningsafgift offentlige ejendomme -70 -70 -70 -70 
Afregning skrå skatteloft 408 438 446 454 
Aktieselskabsskatter -6.854 -5.000 -5.000 -5.000 
Dødsbobeskatning -201 0 0 0 
Forskerskat 0 0 0 0 
Skatter i alt -996.770 -1.030.715 -1.062.495 -1.094.873 
          
Tilskud og udligning          
Landsudligning -183.072 -165.189 -158.553 -156.046 
Udligning i hovedstadsområdet -57.684 -56.845 -56.810 -58.531 
Overudligning netto 3.444 3.234 3.159 3.119 
Statstilskud efter folketal (Ordinært tilskud) -11.892 -14.188 -13.725 -8.199 
Tilskud til styrkelse af kommunerne likviditet -5.832       

Statstilskud betinget af servicerammen -11.664 -11.578 -11.502 -11.441 
Statstilskud betinget vedr. anlæg -3.888 -3.859 -3.834 -3.814 
Løft af KMF sfa regionernes aftale -3.312       
Udligning selskabsskat -9.552 -12.181 -12.433 -12.499 
Tilskud indvandrere og flygtninge -6.648 -6.784 -6.920 -7.058 
Tilsvar indvandrere og flygtninge 17.520 17.559 18.080 18.229 
Særligt tilsvar for hovedstadskommuner 2.016 2.090 2.153 2.218 
Tilskud til generelt løft af ældreplejen -3.324 -3.386 -3.453 -3.522 
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen -4.452 -4.538 -4.628 -4.721 
Beskæftigelsestilskud -40.824 -40.824 -40.824 -40.824 
Pulje - beskæftigelsestilskud afsat til efterregulerin-
ger 6.000 6.000 6.000 6.000 
Tilskud til bedre dagtilbud -1.728 -1.766 -1.802 -1.838 
Tilskud vedr. høj andel af borgere med 
soc.problemer         
Tilskud til omstilling af folkeskolen -4.416       
Tilskud til akutfunktioner i hjemmesygeplejen  -444 -617     
          
Tilskud og udligning i alt -319.752 -292.872 -285.092 -278.927 
          
Skatter og tilskud i alt -1.316.522 -1.323.587 -1.347.587 -1.373.800 
Udviklingsbidrag til regioner  2.932 2.990 3.049 3.110 
Total -1.313.590 -1.320.597 -1.344.538 -1.370.690 
          

Forudsætninger for vurdering           
af skatter og tilskud: statsg. bo bo bo 
Kl`s skøn over overslagsårene  2017 2018 2019 2020 

Indkomstskatter         
Statsgaranti 2017 på grundlag af 2014-indkomster 3.599.756       

Selvb grl 2015 indkomster/maj kørsel    3.740.993 3.865.240 3.991.852 
Kommunal udskrivningsprocent 25,0 25,0 25,0 25,0 
Provenu 899.939 935.248 966.310 997.963 
          
Befolkning         
Befolkningsprognosen 1. Januar   22.378 22.371 22.370 
Revurdering         
Korr. For betalingskommunefolketal         
Betalingskommunefolketal tilskudsberegning 22.378 22.378 22.371 22.370 
          
Ejendomsskat         
Grundværdier excl landbrug 3.856.867 3.887.722 3.918.824 3.950.174 
Kommunal grundskyldspromille 21,52 21,52 21,52 21,52 
Provenue 83.000 83.664 84.333 85.008 
          
Grundværdier landbrug 1.058.579 1.067.048 1.075.584 1.084.189 
Grundskyldspromille 21,52 - 14,8= 6,72 6,72 6,72 6,72 6,72 
Provenue 7.114 7.171 7.228 7.286 
          
          
Dækningsafgift af offentlige ejendomme 70 70 70 70 
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Takster 
           

 
 
Institutionstakster – 11 måneders betaling 
Dagpleje 3.376 
Vuggestue (52 timer/uge) 3.250 
Vuggestue (54 timer/uge) 3.327 
Børnehave (52 timer/uge) 1.811 
Børnehave (54 timer/uge) 1.852 
Frokostmåltid 350 
SFO Kommende Skolebørn 1.790 
SFO – Morgen 310 
SFO 0.-.2. klasse 1.480 
SFO 3. klasse 1.270 

SFO II 4.-6. klasse 850 
SFO 4.-6. klasse – kontrolleret ordning 1.270 
  
Frit valg af børnetandpleje 
Egenbetaling (0-15 år) Cirkulære 
 
Musikskole 
Musikundervisning, forskole 1.540 
Instrumentundervisning  3.400 
Instrumentleje 740 
 
Biblioteker 
Overskridelse af lånetiden 
Børn 8-20 dage 10 
 21-40 dage 50 
 Over 40 dage 120 
Voksne 1-7 dage 20  
 8-20 dage 50 
 21-40 dage 100  
 Over 40 dage 230  
 
Årlig afgift 
Administrationsbidrag 100 
Ændring af beholder, størrelse og antal  513 
Brug af genbrugsstation 1.031 
Haveaffald 2 x årligt 125 
Erhvervsaffald gebyr ekskl. moms 80 
Opkrævning erhverv pr. besøg ekskl. moms 185 
Ekstra sække – 5 stk. 200 
Ekstra tømninger pr. gang 105 
Ugetømning - Renovation 
140 liters beholder 1.146 
190 liters beholder 1.451 
660 liters beholder 3.236 
14-dg.tømning renovation 
140 liters beholder 573 
190 liters beholder 725 
660 liters beholder 1.619 
Månedlig tømning af papir 
140 liters beholder 155 
660 liters beholder 260 
Adgangsforhold >25 meter 
Besværlig eller ekstra – uge 0 
Besværlig eller ekstra – 14 dage 0 
Erstatning af beholder: 

140 liter  694 
190 liter  930 
660 liter  1.630 
660 liter med papir indkast 2.182 
 

 
 
Rødvig Lystbådehavn 
Liggeplads - pris pr. år: 
A-pladser  1.721 
B-pladser  5.219  
C-pladser  6.524 
D-pladser 7.176 
E-pladser  7.829 
F-pladser nr. 94-97 7.829 
F-pladser nr. 98-109 9.787 
G-pladser nr. 115-127 6.561 
G-pladser nr. 200-201 11.722 

 
Madservice 
Døgnpris på plejecentre 116 
Døgnpris på plejecentre, ægtefælle 111  
Madservice, kølemad: 
Hovedret, udbragt 41  
Hovedret, udbragt ægtefælle 36  
2 retter, udbragt 53  
2 retter, udbragt, ægtefælle 48  
2 retter i café på centrene 53  
 
Ophold korttidspladser /aflastning 
(madservice + øvrige udgifter) 148 
 
Betaling for omsorgstandpleje 
Egenbetaling pr. år Cirkulære 
 
Betaling for specialtandpleje 
Egenbetaling pr. år Cirkulære 
 
Oplysninger, attester  
Ejendomsoplysninger 325 
Adresseoplysning 75  
Bopælsattest  75  
Sundhedskort  195 
Legitimationskort 100  
Vielse, hvor begge er udlændinge 500 
 
Pas 
Børn under 12 år skal ikke afgive fingeraftryk 115 
Børn 12 – 18 år 141 
Voksne 18-65 år 626 
Voksne over 65 år 376 
 
Kørekort 
Duplikatkørekort 280  
Fornyelse for personer over 70 år 50  
se i øvrigt www.Politi.dk 
 
Gebyrer 
Gebyr for udsendelse af rykker 250  
 
Rottebekæmpelse ekskl. moms 
0,0493 promille af ejendomsvurderingen 
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Nøgletal 
           

 
Gennemsnitlig udskrivningsprocent fra 2013 til 2017 for Stevns og Landet 

 
 
 

Gennemsnitlig grundskyldspromille 2013 til 2017 for Stevns og Landet 

 
 
 

Overskud strukturel balance (mio.kr.)  2009 til 2019 

 
 

  

2013 2014 2015 2016 2017 

Stevns 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 

Landet 24,9% 24,9% 24,9% 24,9% 24,9% 

23,5% 
23,7% 
23,9% 
24,1% 
24,3% 
24,5% 
24,7% 
24,9% 
25,1% 

Udskrivningsprocent 
 

2013 2014 2015 2016 2017 

Stevns 21,52 21,52 21,52 21,52 21,52 

Landet 26,27 26,25 26,24 26,13 26,12 
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R2009 R2010 R2011 R2012 R2013 R2014 R2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020 

Stevns 29,4 42,7 68,3 75,5 64,8 71,2 51,7 52,3 52,7 39,5 40,9 41,9 
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Nøgletal 
           

Procentvis fordeling af finansiering i budget 2017 for Stevns  

 

 
 
 

Procentvis fordeling af overførselsudgifter i budget 2017 for Stevns Kommune 

 
 

Procent fordeling af serviceudgifter i budget 2017 for Stevns Kommune 

 
  

Skatter Tilskud Låneoptagelse 

Finansiering 75% 24% 1% 
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Overførsler 6,9% 14,0% 10,2% 20,9% 11,2% 3,8% 0,5% 27,4% 5,1% 
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Resultatopgørelse  
Positive beløb = udgift  
negative beløb = indtægt 

Statsgaranti 
2016 2017 2018 2019 

Finansiering    -1.313.590    -1.320.597    -1.344.538    -1.370.690  

Skatter         -996.770      -1.030.715      -1.062.495      -1.094.873  

Tilskud         -316.820         -289.882         -282.043         -275.817  

          

Økonomiudvalg        366.800        364.565        362.551        360.163  

Overførselsudgifter        202.327        202.327        202.327        202.327  

Kontante ydelser            93.827            93.827            93.827            93.827  

Revalidering,Ressourceforløb og Fleks-
job            63.187            63.187            63.187            63.187  

Arbejdsmarkedsforanstaltninger            33.838            33.838            33.838            33.838  

Flygtninge            11.475            11.475            11.475            11.475  

Serviceudgifter        164.473        162.238        160.224        157.836  

Puljer             3.101             1.236               -764            -2.764  

Tværgående funktioner, puljer m.m.            14.737            15.651            15.651            15.651  

Folkevalgte             7.357             6.895             7.283             6.895  

Administrationsbygninger             3.826             3.826             3.826             3.826  

Administration          123.016          122.039          122.039          122.039  

Diverse             6.634             6.789             6.387             6.387  

Beredskabet             5.802             5.802             5.802             5.802  

Social- og Sundhedsudvalg        459.286        456.926        456.612        457.797  

Overførselsudgifter          99.470          99.668        100.535        101.720  

Tilbud til flygtninge             1.524             1.524             1.524             1.524  

Førtidspensioner og personlige tillæg            82.563            82.761            83.628            84.813  

Boligstøtte og enkeltydelser            15.383            15.383            15.383            15.383  

Serviceudgifter        278.262        275.744        274.563        274.563  

Fællesudgifter               -623               -623               -623               -623  

Sundhedsudgifter            22.398            22.425            22.425            22.425  

Tilbud til voksne med særlige behov            91.523            91.523            91.523            91.523  

Ældre og handicappede          162.253          159.708          158.527          158.527  

Voksne                816                816                816                816  

Tilbud til udlændinge             1.895             1.895             1.895             1.895  

Serviceudgifter udenfor service-
rammen          81.554          81.514          81.514          81.514  

Sundhedsudgifter            84.616            84.576            84.576            84.576  

Tilbud til voksne            -2.707            -2.707            -2.707            -2.707  

Ældre og handicappede               -355               -355               -355               -355  

Børneudvalg        332.359        330.793        329.095        329.095  

Overførselsudgifter            4.619            4.619            4.619            4.619  

Børn             4.619             4.619             4.619             4.619  

Serviceudgifter        328.664        327.098        325.400        325.400  

Pasningsordninger for børn            90.834            90.944            91.550            91.550  

Skoler m.v.          189.183          188.313          186.009          186.009  

Familiehus og sundhedspleje            11.675            11.675            11.675            11.675  

Egenbetaling og tilskud          -21.638          -22.444          -22.444          -22.444  

Tilbud til børn og unge m. særlige be-
hov            60.531            60.531            60.531            60.531  

Takstfinansierede institutioner            -1.921            -1.921            -1.921            -1.921  

Serviceudgifter udenfor service-
rammen              -924              -924              -924              -924  

Tilbud til børn og unge m.særlige behov               -924               -924               -924               -924  
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Resultatopgørelse  
positive beløb = udgift  
negative beløb = indtægt 

Statsgaranti 
2016 2017 2018 2019 

Natur- Fritids- og Kulturudvalg          35.627          35.836          35.941          35.941  

Serviceudgifter          35.627          35.836          35.941          35.941  

Turisme             1.727             1.727             1.727             1.727  

Kulturel virksomhed og kulturområder             6.570             6.829             6.934             6.934  

Lystbådehavn                141                141                141                141  

Folkeoplysning og fritid            15.861            15.861            15.861            15.861  

Biblioteksvæsen             8.766             8.716             8.716             8.716  

Vandløbsvæsen             1.401             1.401             1.401             1.401  

Natur- og miljøbeskyttelse             1.231             1.231             1.231             1.231  

Skadedyrsbekæmpelse                 -70                 -70                 -70                 -70  

Plan- og Teknikudvalg          45.790          46.555          47.107          47.107  

Serviceudgifter          51.360          50.656          50.656          50.656  

Vejvæsen            13.664            12.960            12.960            12.960  

Kollektiv trafik            18.578            18.578            18.578            18.578  

Jordforsyning               -330               -330               -330               -330  

Faste ejendomme og fritidsområder             7.613             7.613             7.613             7.613  

Materielgården            11.835            11.835            11.835            11.835  

Serviceudgifter udenfor service-
rammen           -5.570           -4.101           -3.549           -3.549  

Faste ejendomme og fritidsområder            -5.570            -4.101            -3.549            -3.549  

          

Pl-regulering drift excl. det brugerf.             24.666            49.864            75.602  

Renter             3.065             3.387             3.672             3.901  

          

Resultat ordinær drift         -70.663         -57.869         -59.696         -61.084  

          

Afdrag på Lån            17.943            18.355            18.788            19.232  

          

Strukturel Balance         -52.720         -39.514         -40.908         -41.852  

          

          

Anlæg bruto udgift            62.711            87.791            56.400            40.630  

Anlæg brutto indtægt               -500               -500               -500               -500  

          

Brugerfinansieret område         

Drift Renovation               -934               -934               -934               -934  

PL-regulering det brugerfinansierede 
område                -100               -200               -300  

Låneoptalese          -10.000        

          

Forbrug af likvide aktiver Opspa-
ring af likvide aktiver           -1.443          46.743          13.858           -2.956  

 


