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Ansøgning om tilskud efter § 16 til særligt vanskeligt stillede kommuner
Ansøger: 336 Stevns
Bemærk, at de danske tegn - æ, ø, å, Æ, Ø og Å - beklageligvis pt. ikke lagres korrekt i ministeriets database! Anvend fx i
stedet ae, oe, aa, Ae, Oe og Aa.
Når de bagvedliggende tekniske problemer er løst, vil meddelelsen her forsvinde. Forventningen er dog, at problemet først vil
være løst en gang i august.

Ansøgning om tilskud efter § 16 til særlig vanskeligt stillede kommuner i hele landet indtastes og godkendes senest fredag den 6.
august 2021.
Der henvises til ministeriets brev af 1. juli 2021 vedr. kommunernes budgetlægning for 2022 for en beskrivelse af særtilskudspuljen.
Spørgsmål vedr. ansøgningen kan herudover besvares af Anders Callesen (anca@im.dk / 72 28 25 73).
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) Anfør det ansøgte beløb i 2022:
(i mio. kr.)
25
2) Beskriv kommunens væsentligste begrundelser for ansøgningen:
(max 1.000 tegn)
Stevns oplever i stigende grad udfordringer ift. vores oekonomiske situation. Trods lave serviceudgifter haenger udgifter og
indtaegter ikke laengere sammen. Aendringen af udligningsordningen gav desvaerre ikke det loeft til Stevns, som vi havde forventet,
og kommunen er derfor stadig i en meget vanskelig situation. Indtaegterne fra skatter og tilskud raekker langt fra til at kunne daekke
kommunens stigende udgifter paa velfaerdsomr?derne og giver kun mulighed for serviceudgifter, som ligger i den laveste ende ift.
andre kommuner. Stevns har betydeligt mindre indtaegter fra skatter og tilskud end b?de Region Sjaelland og hele landet. Der er et
hoejt ressourcepres p? index 103,1, som indikerer et stort udgiftsbehov ift. kommunens indtaegter fra skatter og tilskud. Kommunens
ressourcegrundlag ligger p? kun index 95,7 mens udgiftsbehovet er p? index 98,7. Et ? 16-tilskud vil skabe en bedre balance i
kommunens oekonomi og sikre oekonomiske muligheder i stoerre lighed med landsgennemsnittet
3) Beskriv kommunens indsatser i forhold til at forbedre kommunens økonomiske situation. Fx strukturtilpasninger,
effektiviseringstiltag mm.:
(max 1.000 tegn)
Stevns har siden kommunesammenlaegningen loebende foretaget effektiviseringer af driften, bl.a. ved at indfoere nye strukturer,
sammenlaegge institutioner til stoerre enheder og ved gentagne besparelser paa velfaerdsomraaderne. Der er herigennem opnaaet en
meget effektiv drift, som har medfoert at kommunens driftsudgifter hoerer til i den lave ende blandt kommunerne.
Af de mange gennemfoerte effektiviseringer kan naevnes, at vedligehold af bygninger og udearealer er samlet i ?n enhed for at
effektivisere driften, rengoering er udliciteret, skoler og dagtilbud er samlet paa faa enheder, de administrative udgifter er skaaret ned
til et absolut minimum og der sker hele tiden loebende effektiviseringer paa hele driften. Ligeledes vurderes anlaegsudgifterne
loebende og der fokuseres paa at bruge ressourcerne paa de mest noedvendige projekter, herunder vedligehold af kommunens
bygninger
4) Beskriv kommunens demografiske og socioøkonomiske situation:
(max 1.000 tegn)
Stevns har en stoerre andel af 65+ aarige end baade lands- og regionsgennemsnittet. Andelen udgoer 25,5 i 2021 mod 20,1 paa
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landsplan. Der sker en stor stigning i antal +80 aarige med en vaekst paa 20,5% de seneste 5 aar. Antal +80 aarige forventes at stige
med 30,7% fra 2021-2025. Vi forventer et fald i antal borgere i den erhvervsaktive alder frem mod 2025, men til gengaeld en stor
stigning i antallet af aeldre uden for arbejdsmarkedet, saerligt markant for de +80 aarige. Vi staar derfor over for en udbygning af
plejeboliger, hvor behovet forventes at stige med 60% de kommende 10 aar, fra 150 pladser i 2020 til 240 i 2030; en voldsom
stigning, der ikke er oekonomisk raaderum til at finansiere. I udligningen beregnes Stevns sociooekonomiske indeks til 94,3 - det
finder vi paradoksalt, naar vi i andre sammenhaenge placeres som en kommune med daarlig sociooekonomisk baggrund, fx paa
undervisningsomraadet, hvor elevernes sociooekonomiske baggrund er markant under landsgennemsnittet.
5) Beskriv kommunens aktuelle økonomiske situation:
(max 1.000 tegn)
Den oekonomiske situation har aendret sig markant i loebet af de sidste par aar med et stigende udgiftspres paa velfaerdsomraaderne
og en finansiering, der ikke er fulgt med. Det har vaeret noedvendigt at haeve udskrivningsprocenten med hele 1 pct.point fra 2021
for at mindske kassetraekket. Det er ikke en holdbar situation at vaere noedt til at traekke paa kassebeholdningen hvert aar. Trods
skattestigningen viser seneste budgetopfoelgning et forventet kassetraek paa 42 mio. kr. i 2021. Skattestigningen har medfoert en
udskrivningsprocent paa 26,0, hvilket hoerer til blandt de hoejeste. Der opleves et stigende udgiftspres, ogsaa i de kommende aar. I
2021-2024 er budgetteret med kassetraek i alle fire aar, fordi indtaegterne ikke kan finansiere de stigende udgifter, selv med et meget
beskedent anlaegsbudget. Det er saaledes noedvendigt igen i 2022 og frem at gennemfoere besparelser paa driften, selv om
driftsudgifterne i forvejen er paa et lavt niveau ift. lands- og regionsgennemsnit
6) Beskriv kommunens generelle økonomiske vilkår:
(max 1.000 tegn)
Stevns er en landkommune med en raekke demografiske og sociooekonomiske problemer, som ikke i tilstraekkelig grad opfanges i
udligningsordningen. Kommunen har meget lidt alment boligbyggeri, men en del private udlejningsboliger, som kun vaegter med
under det halve i udligningen. Derudover er der generelt lavere uddannelsesniveau og stor vaekst i 80+ aarige, som koster kommunen
dyrt og medfoerer oeget behov for ekstra plejeboliger og staerkt stigende udgifter til hjemmehjaelp. Vi har meget faa indtaegter fra
selskabsskat, som ikke udlignes paa samme niveau som de oevrige skatter og en strukturel udfordring, hvor indtaegterne langt fra
daekker de stigende driftsudgifter. Pga. stigende udgiftspres og flere aeldre er serviceudgifterne de sidste 5 aar steget med 10,2 pct.,
mens indtaegterne fra skatter og tilskud kun er steget med 5,7 pct, svarende til et ufinansieret gab paa 59 mio. kr. i regnskab 2019.
Indtaegterne ligger paa kun indeks 94 ift. Region Sjaelland og indeks 96 ift. landsgns
7) Hvis der ansøges om at indgå udviklingspartnerskab, skal dette angives her samt begrundelse herfor:
(max 1.000 tegn)

II. Eventuelle bemærkninger
Anfør evt. supplerende bemærkninger til ansøgningen:
(max 1.000 tegn)
Vi mener, at Stevns Kommunes borgere har krav paa service og faciliteter, der kan sammenlignes med resten af Danmark. Dette er
ikke tilfaeldet i dag og heller ikke muligt fremadrettet med det nuvaerende indtaegtsgrundlag.Det har vaeret noedvendigt at haeve
skatten for at mindske budgetunderskuddene. Vi er derved er blevet en af de kommuner med hoejeste udskrivningsprocent, men
indtaegterne er stadig ikke tilstraekkelige til at finansiere det stigende udgiftspres. Derfor anser vi det for helt afgoerende for en
fornuftig drift og udvikling af Stevns Kommune, at vi faar tilfoert ekstra finansiering via et saertilskud

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

Gitte Olsen, teamleder

Telefonnumre

30686649

Sagsbehandler(e) og
afdelingens e-postkasser
(adskil flere med semikolon)

gitteols@stevns.dk; }?konomi@stevns.dk

Sådan behandler vi personoplysninger

Dato:
Underskrift:
____/____/________ _________________________________________________
https://indtast.dk/indberetn/ctrlman

2/2

