BUDGET 2019
Driftsbevillinger (netto)

mio. kr.

Udvalget for Teknik, Miljø og Udvikling

138,7

Det brugerfinansierede område:
- Renovation

3,5

- Redningsberedskab

8,8

Kultur- & Fritidsudvalget

89,3

Sundheds-, Social og
Forebyggelsesudvalget

481,9

Udvalget for Ældre

402,9

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

761,5

Børne- og familieudvalget

764,9

Økonomiudvalget

278,5

Total

2.930,0

Anlæg, skattefinansieret

89,0

Anlæg, renovation

0,0

Finansielle bevillinger
Renter

1,6

Balanceforskydninger

-0,3

Afdrag på lån og leasing

49,5

Låneoptagelse

-11,7

Skatter og tilskud

-3.000,4

Anm: Indtægterne angives med et foranstillet minus (-)
Personskat: 25,50 pct.
Grundskyld: 20,68 pct.
Kirkeskat:

1,00 pct.

Yderligere oplysninger:
Skive Kommunes budget for 2019 er fremlagt i borgerservice, Torvegade 10 i Skive og på Skive bibliotek.
Internetudgaven af budgettet kan ses på www.skive.dk
Yderligere oplysninger om budgettet kan får ved henvendelse til Økonomisk Sekretariat på telefon nr. 99
15 56 15.

Skive Kommunes budget for 2019 er i balance.
På Udvalget for Teknik, Miljø og Udvikling budgetteres der med driftsudgifter til Drift og anlæg for 100,2
mio. kr., Byg og miljø for 10,0 mio. kr. og udgifter til Plan og support for 28,4 mio. kr.
På det brugerfinansierede område budgetteres der med en nettoudgift på 3,5 mio. kr. til renovation.
På Kultur- & Fritidsudvalgets område budgetteres der med driftsudgifter til kultur for 9,1 mio. kr.,
udgifter til idræt for 21,7 mio. kr., udgifter til folkeoplysning for 25,7 mio. kr., biblioteksudgifter for 17,1
mio. kr., udgifter til Skive Musikskole for 4,6 mio. kr. og udgifter til Museum Salling for 11,0 mio. kr.
På Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalgets område er budgettet på 293 mio. kr. vedr. Sundhed og
188,9 mio. kr. vedr. Socialområdet. Den største del anvendes til kommunens medfinansiering af
sygehusvæsenets udgifter.
Under Ældreudvalget er der afsat 425,1 mio. kr. til ældreområdet og -22,2 mio. til ældreboliger.
Størsteparten af udgifterne på 977,2 mio. kr. til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget anvendes til bl.a.
førtidspensionister, dagpenge, kontanthjælp, revalidering og beskæftigelsesordninger, men der er også
boligydelse til pensionister og boligsikring for tilsammen 40,5 mio. kr., udgifter til administration af
Jobcentrene

på

83,9

mio.

kr.

og

udgifter

til

erhverv

og

turisme

for

10,6

mio.

kr.

På

arbejdsmarkedsudvalgets område er der budgetteret med indtægter på 215,8 mio. kr.
Børne- og familieområdet omfatter udgifter for 150,7 mio. kr. til daginstitutioner, fritidshjem mv., 462,5
mio. kr. til skoleområdet og 151,7 mio. kr. til familieområdet som bl.a. omfatter plejeophold og
døgninstitutioner.
Bevillingen på økonomiudvalgets områder omfatter udgifter for 14,7 mio. kr. til politisk administration,
259,7 mio. kr. til administration og 4,1 mio. kr. til by- og landsbyudvikling.
Der er et kasseforbrug på 57,7 mio. kr.
Under finansieringen er der låneoptagelse på 11,7 mio. kr., samt indtægter fra den kommunale udligning
på 1.015,1 mio. kr. og skatter mv. for 1.986,8 mio. kr.

Takster 2019
Dagpasning
(takster er ekskl. moms)
Dagpleje, fuldtidsplads

2.448 kr. pr. md.

Dagpleje, deltidsplads

1.836 kr. pr. md

Vuggestuer, fuldtidsplads

3.258 kr. pr. md.

Vuggestuer, deltidsplads

2.444 kr. pr. md.

Børnehaver, fuldtidsplads

1.775 kr. pr. md.

Børnehaver, deltidsplads

1.331 kr. pr. md.

Skolefritidsordninger (betaling 11 mdr. årligt)
(takster er ekskl. moms)
Skolefritidsordninger, heltidsplads

1.660 kr. pr. md.

Skolefritidsordninger, halvdagsplads

1.320 kr. pr. md.

Skolefritidsordninger, morgenpasning

538 kr. pr. md.

Juniorklubber

50 kr. pr. ½år

Fritidsklubber

420 kr. pr. md.

Ungdomsklubber

50 kr. pr. ½år

Ældre
(takster er ekskl. moms)
Midlertidigt ophold
Pensionisternes egenbetaling

138,00 kr. pr. dag

Døgnkost, plejeboliger

121,00 kr. pr. dag

Hovedret + biret, udeboende – udbragt

60,50 kr. pr. dag

Hovedret, udeboende – udbragt

50,00 kr. pr. dag

Renovation
(takster er inkl. moms)
Administrationsgebyr for erhverv

0,00 kr. pr. år

14-dages tømning, 110 liters sæk
(udfases)

700,00 kr. pr. år

110 liters sæk ændres til 190 l todelt
Beholder

765,00 kr. pr. år

Ugetømning, 400 liters minicontainer

3.890,00 kr. pr. år

Sommerhuse, 190 liters beholder

1.120,00 kr. pr. år

Se i øvrigt Skive kommunes hjemmeside www.Skive.dk

