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Ansøgning om tilskud efter § 16 til særligt vanskeligt stillede kommuner
Ansøger: 336 Stevns
Ansøgning om tilskud efter § 16 til særlig vanskeligt stillede kommuner i hele landet indtastes og godkendes senest
fredag den 27. september 2019.
Godkendelse kan dog først ske fra onsdag den 25. september 2019.
Der henvises til ministeriets brev af 16. september 2019 vedr. kommunernes budgetlægning for 2020 for en
beskrivelse af særtilskudspuljen.
Spørgsmål vedr. ansøgningen kan herudover besvares af Kristian Horsfeldt Jensen (kje@sim.dk / 72 28 25 78).
Kort indberetningsvejledning:
Dette ansøgningsskema giver mulighed for at anføre lange tekster i samtlige spørgsmål. For at undgå at miste lange
indtastede tekster, hvis du skulle miste forbindelsen til ministeriet, kan det være en god sikkerhed at trykke 'Send' ind
i mellem, for så bliver teksten gemt. Du kan gøre dette, så snart du har udfyldt kontaktpersonoplysningerne nederst.
Bemærk i øvrigt, at det er muligt at kopiere (copy/paste) tekst fra andre programmer ind i de enkelte tekstbokse.
Du afslutter ansøgningen ved at trykke 'Godkend', hvorefter du ikke kan rette i ansøgningen længere.
Umiddelbart efter du har trykket 'Godkend', vises ansøgningen i en udskrivningsvenlig udgave med dato- og
underskriftslinje nederst. Disse linjer er alene medtaget for at give ansøger mulighed for at printe ansøgningen ud,
udfylde linjerne og gemme udskriften som intern kvittering for indsendelsen af ansøgningen.

I. Ansøgning
1) Beskriv kommunens væsentligste begrundelser for ansøgningen inkl. evt. beløb:
(max 500 tegn)
Stevns Kommune har udsigt til en helt uholdbar økonomisk situation. Kommunens serviceudgifter er blandt de
absolut laveste i hele landet og alligevel hænger udgifter og indtægter ikke længere sammen. En af
hovedårsagerne er den manglende reform af udligningsordningen. Vi finder det urimeligt over for borgerne, at vi
skal gennemføre yderligere besparelser på kernevelfærden, når vores serviceudgifter allerede ligger blandt de
allerlaveste i landet. Vi ansøger derfor om et tilskud på 35 mio. kr.
2) Beskriv kommunens indsatser i forhold til at forbedre kommunens økonomiske situation. Fx
strukturtilpasninger, effektiviseringstiltag mm.:
(max 750 tegn)
Stevns har siden kommunesammenlægningen løbende foretaget effektiviseringer af driften, bl.a. ved at indføre nye
strukturer, sammenlægge institutioner til større enheder og ved gentagne besparelser på velfærdsområderne. Der
er herigennem opnået en meget effektiv drift, som har medført at kommunens driftsudgifter hører til blandt de
laveste i hele landet. Vores serviceudgifter pr. indbygger ligger 3.384 kr. under gennemsnit for Region Sjælland,
svarende til 77 mio. kr. Stevns Kommunes budget for 2019 på ældreområdet er helt nede på indeks 73 i forhold til
landsgennemsnittet pr. +65 årig. Det svarer til, at budgettet ligger 36 mio. kr. under de gennemsnitlige udgifter i
sammenlignelige kommuner. (jf. ECO-nøgletal)
3) Beskriv kommunens demografiske situation:
(max 750 tegn)
Stevns oplever en stor stigning i antallet af +85 årige, hvor der har været en stigning på 7,2% over de seneste 5 år.
Tilsvarende har væksten været på 3,6% for hele landet. Antallet af +85 årige forventes at stige med 20,3% fra
2019-2023. Vi forventer et fald i antal borgere i den erhvervsaktive alder, men til gengæld en stor stigning i antallet
af ældre uden for arbejdsmarkedet, og stigningen er som nævnt meget markant for de +85 årige. Vi står således
også over for en udbygning af plejeboliger, hvor der de kommende år er et behov for flere plejeboliger, svarende til
en kapacitetsudvidelse på 48 pct.
4) Beskriv kommunens aktuelle økonomiske situation:
(max 750 tegn)
Kommunens økonomiske situation har ændret sig markant i løbet af de sidste par år med et stigende udgiftspres på
velfærdsområderne og en finansiering, der ikke er fulgt med. I 2018 havde vi et kassetræk på 58 mio. kr. Der har
været en meget stor udgiftsstigning på ældreområdet, hvor et stigende udgiftspres fra flere plejekrævende ældre
har fået udgifterne til at stige betydeligt. Trods en stor tilpasning på området i budget 2019, ligger Stevns stadig helt
nede på et indeks 73. Seneste budgetopfølgning viser et forventet kassetræk på 49 mio.kr. i 2019, ligesom der
forventes et kassetræk i budgetoplægget for 2020, også efter tilskudsudmeldingen for 2020.
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5) Beskriv kommunens generelle økonomiske vilkår:
(max 750 tegn)
Vi har en strukturel udfordring, hvor indtægterne langt fra dækker de stigende driftsudgifter. Indtægterne fra skatter
og tilskud ligger på indeks 94 ift. Region Sjælland, svarende til en mindre indtægt på 95 mio.kr. Den aktuelle
økonomiske situation er også et resultat af en manglende udligningsreform. Finansieringsudvalgets 5 forslag
pegede på, at Stevns skulle have tilført 17-25 mio. kr. i øget tilskud. I stedet kan vi konstatere, at vi rammes af de
utilsigtede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen. Likviditeten efter kassekreditreglen er
faldet med 56 mio.kr. i løbet af det seneste år og vil falde yderligere i 2020 med den nuværende budgetprognose.
Den vil nå et kritisk lavt niveau i 2021.
6) Beskriv kommunens udvikling i udgifter på kernevelfærdsområder og anlæg:
(max 750 tegn)
De samlede serviceudgifter pr. indbygger hører til de laveste i landet med et indeks på kun 93 ift.
landsgennemsnittet og 92 ift. gennemsnit for Region Sjælland. Udgiften pr. indbygger er 3.384 kr. mindre end
regionsgennemsnittet, svarende til et lavere udgiftsniveau på 77 mio.kr. Ses der på et par af de store
velfærdsområder er Stevns på et indeks 73 på ældreområdet og indeks 88 på undervisningsområdet. Stevns har
siden kommunesammenlægningen haft et meget lavt udgiftsniveau sammenlignet med landsgennemsnittet.
Anlægsudgifterne har de sidste par år ligget lidt under landsgennemsnittet.
7) Hvis der ansøges om at indgå udviklingspartnerskab, skal dette angives her samt begrundelse herfor:
(max 750 tegn)

II. Eventuelle bemærkninger
Anfør evt. supplerende bemærkninger til ansøgningen:
(max 500 tegn)
Vi mener, at Stevns Kommunes borgere har krav på service og faciliteter, der kan sammenlignes med resten af
Danmark. Vi anser det derfor for helt nødvendigt, at vi får tilført ekstra finansiering snarest muligt. Dette ønskes
først og fremmest gennem en mere rimelig udligning mellem kommunerne, men som en midlertidig løsning må det
ske ved at få del i tilskuddet til kommuner med særlige økonomiske vanskeligheder. Vi henviser til brev af 27. juni
2019, som vi endnu ikke har modtaget svar på.

Kontaktoplysninger til kommunal(e) sagsbehandler(e):
Navn(e) og titel

Gitte Olsen, teamleder

Telefonnumre

30686649

Sagsbehandler(e) og
gitteols@stevns.dk; }økonomi@stevns.dk
afdelingens e-postkasser
(adskil flere med
semikolon)
Sådan behandler vi personoplysninger

Dato:
Underskrift:
____/____/________ _________________________________________________
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