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Følgeskrivelse vedr. budget 2019-2022 

 

 

Hermed fremsendes budgetredegørelse og takstoversigtsskemaer vedrø-

rende følgende sektorer: 

 

2.00 Administration (t) 

2.10 Byudvikling og Mobilitet (t) 

2.30 Byens Anvendelse (t) 

2.40 Miljø og Energi (t) 

2.50 Ejendomme 

2.60 Aarhus Brandvæsen (finansieringsbidrag) 

2.70 Natur og Vej Service 

2.90 Affald og Varme (t) 

 

(t) angiver, at der også medfølger takstoversigtsskema for sektoren. 

 

Målene er fortsat udformet, så Teknik og Miljøs indsats specielt er fokuseret 

på fem områder: 

 

Mål 1.0: Vi skal sikre liveability (effektmål) 

Mål 2.0: Vi skal sikre bæredygtig vækst (effektmål) 

Mål 3.0: Vi skal sikre en by i social balance (effektmål) 

Mål 4.0: Vi skal sikre mobilitet og forbundethed (effektmål) 

Mål 5:0: Vi skal sikre en effektiv og serviceminded drift (effektmål) 

 

Teknik og Miljø har i forbindelse med regnskab 2017 revideret de handlepla-

ner, der blev udarbejdet ved regnskab 2016 for at genoprette den økonomi-

ske balance på nedenstående områder. Effekten af disse handleplaner er 

udmøntet i budgettet for 2019-2022 

 

 Bolig og Projektudvikling. Området forventer jf. handleplanen at 

der afdrages 0,2 mio. kr. af gælden i 2019 og herefter 0,1 mio. kr. år-

ligt indtil området igen er gældfrit og i økonomisk balance. Dette skal 

ske via fokus på tidsforbrug på sager og udkontering til anlæg. 
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 Byudvikling. Området forventer jf. handleplanen at der afdrages 0,5 

mio. kr. af gælden årligt indtil området igen være gældfri og i øko-

nomisk balance. Dette skal ske via fokus på lønudgifter, udkontering 

til anlæg, administration af tilbagekøbsklausuler og generel fokus på 

sagsgange og arbejdsprocesser. 

 

 Byggeri. I forbindelse med revision af områdets handleplan til regn-

skab 2017, er det blevet klart, at der fortsat mangler finansiering af 7 

mio. kr./år for at bringe området i økonomisk balance. Der er rede-

gjort nærmere herfor i forbindelse med indstillingen om diverse 

regnskabsmæssige forhold, som Byrådet godkendte den 2. maj 

2018. Teknik og Miljø har i samarbejde med Borgmesterens Afdeling 

gennemført et udredningsarbejde om mulighederne for at skabe fle-

re indtægter via bedre BBR-data. Der er her påvist umiddelbare ind-

tægtsforbedringer for ca. 4 mio. kr./år, og det forventes, at der kan 

findes yderligere 3 mio. kr./år via indsatsen. Teknik og Miljø foreslår, 

at dette ekstra provenu anvendes til at finansiere de 7 mio. kr., det 

vil kræve at bringe byggesagsområdet i balance. Teknik og Miljø 

skal samtidig oplyse, at en fortsat vækst i antallet af byggesager vil 

øge finansieringsbehovet. 

 

 

Bidrag til Østjyllands Brandvæsen 

 

Der er fortsat ikke balance mellem de afsatte midler på området og det bi-

drag, Aarhus Kommune jf. Plan for Østjyllands Brandvæsen skal betale til 

selskabet. 

 

Byrådet har tidligere besluttet, at dette problem skulle afklares senest i for-

bindelse med selskabets budgetlægning for 2019. Det materiale, som Østjyl-

lands Brandvæsen har sendt frem til Teknik og Miljø, forholder sig imidlertid 

ikke hertil. Der vil derfor være en manglende finansiering på 17,5 mio. kr. på 

området ved udgangen af 2022. Problemstillingen behandles i indstillingen 

”Årsrapport 2017 og budget 2019 for Østjyllands Brandvæsen I/S”, der sna-

rest sendes frem til byrådet.  
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