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Budgetaftale for Budget 2023 og overslagsårene 
2024-26 
 
Forhandlingsudvalget med repræsentanter fra partierne (A, C, D, F, O, V, Ø) i 
Mariagerfjord Byråd, i det følgende kaldet aftaleparterne, har indgået aftale om Budget 
2023-26. 

Indledning 
”Her vil vi mere - og der er plads til flere”! Sådan lyder overskriften på Byrådets nye 
vision for Mariagerfjord Kommune. Til trods for et mindre gunstigt økonomisk 
udgangspunkt for budgetforhandlingerne, har Byrådets nye vision været retningsgivende 
for Forhandlingsudvalgets drøftelser. Visionen er ambitiøs og bred og udstikker den 
retning, der vil skabe en bæredygtig og positiv udvikling i Mariagerfjord Kommune. 
Aftaleparterne bag denne budgetaftale er derfor tilfredse med, at der blandt andet afsættes 
økonomiske ressourcer til at investere i tiltrækning og fastholdelse af borgere i 
kommunen. Både for at flere danskere forhåbentlig får glæde af Mariagerfjord 
Kommunes mange værdier, men således også, at kommunens indtægtsgrundlag styrkes i 
fremtiden i forhold til de kommende års økonomiske udfordringer.  
 
Som nævnt har det økonomiske udgangspunkt for årets budgetlægning været mindre 
gunstigt end først antaget. Det skyldes hovedsageligt, at Økonomiaftalen indgået mellem 
KL og Regeringen den 8. juni 2022, tillader et væsentligt mindre anlægsbudget. Det har 
betydet, at anlægsbudgettet i 2023 er sænket med ca. 22 mio. kr. i forhold til 
udgangspunktet (overslagsår 1).  
 
Aftaleparterne bemærker også, at der med budgetaftalen skabes yderligere stabilitet i 
kommunens økonomi fremover. Der er blandt andet fortsat prioriteret en årlig buffer på 
overførselsområdet. 
 
Aftaleparterne er opmærksomme på, at kommunens økonomiske fundament i årene frem 
kan blive udfordret af kommunens demografiske udvikling. Kommunen ser ind i en 
prognose med flere ældre og færre borgere i den erhvervsaktive alder. Det betyder, at 
kommunens indtægtsgrundlag bliver svækket, hvis ikke udviklingen vendes. 
Aftaleparterne er derfor enige om, at der frem mod budget 2024 iværksættes en række 
analyser og initiativer, som kan bidrage til at håndtere de økonomiske udfordringer, 
befolkningssammensætningen giver i kommunen. I forlængelse heraf er aftaleparterne 
opmærksomme på, at der skal træffes strukturelle- og organisatoriske beslutninger, for at 
frigøre midler til at investere i at tiltrække nye borgere til kommunen og fastholde dem, vi 
er. Indholdet og processen for den politiske behandling og stillingtagen til disse initiativer 
afventer en politisk beslutning herom i Økonomiudvalget i løbet af fjerde kvartal 2022 
med henblik på, at dette kan indgå i de kommende års budgetprocesser. 
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For at bringe kommunen styrket gennem de kommende års udfordringer med 
befolkningsudviklingen, er der brug for et tæt samarbejde med erhvervslivet, 
uddannelsesinstitutionerne, kulturlivet, detailhandlen og foreningslivet. Et samarbejde 
aftaleparterne ser frem til.  
 
Aftaleparterne er enige om, at kommuneskatten skal holdes i ro. Det betyder, at 
indkomstskatten og grundskylden i 2023 fastholdes uændret på henholdsvis 25,9 procent 
og 34 promille. 
 
Nedenfor udfoldes en række af de politiske prioriteringer i Budget 2023-26, som skal ses i 
sammenhæng med oversigten i ’Budgetmappe 23-26 budgetaftale ’, hvor de samlede 
initiativer i budgetaftalen fremgår. 
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Naturligvis grønnere 
Klimaforebyggelse og klimainitiativer 
Byrådet har i den nyligt vedtaget vision for Mariagerfjord Kommune sat et ambitiøst 
fokus på den grønne dagsorden. Ambitionerne skal indfries i et tæt samarbejde mellem 
kommunen, erhvervslivet og civilsamfundet. Kommunen vil som virksomhed gerne gå 
forrest i arbejdet med at skabe en mere grøn profil for hele kommunen. Oprettelsen af 
det nye Udvalg for Klima og Landdistrikter er en væsentlig nøgle til at drive den grønne 
dagsorden og få sat skub i udviklingen af klimavenlige tiltag i kommunen. Aftaleparterne 
er enige om at understøtte det nye udvalgs arbejde ved blandt andet at afsætte midler til 
klimaforebyggelse og klimainitiativer i forlængelse af DK2020-planen. Den konkrete 
udmøntning fastsættes i Udvalget for Klima og Landdistrikter.  
 
Understøttelse af produktion af vedvarende energi 
Mariagerfjord Kommune oplever stigende interesse fra udviklingsselskaber, som vil 
etablere energianlæg på kommunens arealer, der producerer vedvarende energi ved hjælp 
af sol, vind og brint. For at understøtte Byrådets vision om at bidrage offensivt til den 
grønne omstilling er det væsentligt, at administrationen kan følge med den stigende 
efterspørgsel på området. Derfor afsættes driftsmidler til styrkelse af de kompetencer og 
ressourcer, som kan håndtere de myndighedsopgaver, der følger med de større 
energiprojekter. Samtidig skal midlerne bidrage til, at kommunen er gearet til at facilitere 
samarbejdet og dialogen, der er mellem kommunen, erhvervslivet og civilsamfundet, når 
større energiprojekter skal projekteres og udføres. 
 
Indsamling af affald i naturen 
Aftaleparterne er enige om at støtte initiativer, som fremmer en bedre indsamling af affald 
i naturen i samarbejde med lokale borgere. Mange foreninger og private borgere udfører 
et kæmpe stort arbejde med frivilligt at indsamle affald i naturen. Det er godt, og det 
medvirker til, at vores naturskønne kommune fremstår pæn og ren. Der er imidlertid 
udfordringer med bortskaffelse af det indsamlede affald. Derfor afsættes et økonomisk 
tilskud til indsatsen. Udvalget for Teknik og Miljø skal sammen med administration og 
relevante aktører finde frem til den mest hensigtsmæssige ordning, som kan fremme og 
understøtte den fortsatte affaldsindsamling. Det forudsættes, at ordningerne i væsentlig 
omfang sker gennem frivillighed og samproduktion fra borgernes side. 
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Vækst og udvikling 
Kulturelle fyrtårne 
I forlængelse af ovenstående er aftaleparterne enige om at understøtte udviklingen af 
kulturelle fyrtårne i Mariagerfjord Kommune. Kulturelle fyrtårne er afgørende som 
katalysatorer for den vækst og udvikling, som skal få flere til at tilvælge Mariagerfjord. 
 
Trods en nedjusteret anlægsramme er aftaleparterne enige om at fastholde niveauet for 
anlægsopsparingen. Opsparingen skal bidrage til, at Byrådet over en 10-årig periode kan 
realisere nogle af de kommende store projekter, som ligger i støbeskeen. Aftaleparterne er 
eksempelvis enige om at arbejde hen imod et samlet kulturprojekt i Hobro Midtby, hvor 
et moderniseret bibliotek tænkes sammen med borgerservice og en ny biograf. 
 
Aftaleparterne er enige om, at allerede bevilgede anlægsmidler, som evt. ikke vil blive 
realiseret eller nedjusteret fra 2023 og frem, skal tilgå anlægsopsparingen til større 
strategiske projekter, som understøtter visionens overordnede pejlemærke: her vil vi mere 
– og der er plads til flere.    
 
Der er i budgetaftalen afsat anlægsmidler til en renovering af Mariager Saltcenter. 
Centeret, der i en årrække har været et trækplaster, ikke blot for kommunens borgere men 
også i tiltrækning af turister, trænger til en renovering. Centeret har fremlagt et flot og 
ambitiøst projekt, som aftaleparterne er enige om at støtte økonomisk, således at Mariager 
Saltcenter fortsat formidler saltets kulturhistoriske værdi i kommunen, og dermed 
udvikles som en af brikkerne i strategien om kulturelle fyrtårne. 
 
Uddannelsesby Hobro 
Byrådet i Mariagerfjord Kommune ønsker at styrke Hobro som attraktiv uddannelsesby. 
Som et væsentligt element heri har Byrådet tilkendegivet, at man er villig til at 
medfinansiere et nyt fælles campus på havnen i Hobro med op til 25 mio. kr. – primært i 
form af byggegrunde. Aftaleparterne ser et stort potentiale i det nye fælles campus i 
Hobro som en afgørende katalysator for at gøre Hobro til en attraktiv uddannelses by. 
Den unikke placering mellem havn og midtby i Hobro vil ikke blot skabe et tiltrækkende 
studiemiljø, men vil ligeledes bidrage til vækst og udvikling for de omkringliggende 
erhverv. 
 
Aftaleparterne bag denne budgetaftale er enige om, at etablering af campus også forventes 
at medføre kommunale følgeinvesteringer i infrastrukturen, som indgår i den årlige 
anlægsopsparing. Anlægsbevillingen skal bidrage til at styrke infrastrukturen i området 
omkring det nye campus. 
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Bo og opleve 
”Vi vil være flere!” 
Aftaleparterne er enige om at tilføre driftsmidler til understøttelse af Byrådets vision om 
at tiltrække flere borgere til kommunen. Tiltrækning af flere borgere til kommunen og 
derigennem tilførsel af flere indtægter er helt afgørende for, at kommunen i de kommende 
år kan opretholde et fornuftigt serviceniveau, som vi kender det i dag. Ambitionen om at 
øge bosætningen i kommunen kræver et vedvarende og vedholdende samarbejde mellem 
forskellige interessenter. Erhvervslivet, borgere, uddannelsesinstitutionerne, kulturlivet, 
detailhandlen og foreningslivet er alle nøgleaktører, som i samarbejde skal udvikle og 
understøtte tilvalg, som får flere borgere til at tilvælge Mariagerfjord og flere til at blive i 
Mariagerfjord. Et sådan samarbejde skal faciliteres for at ambitionen kan blive indfriet. 
Aftaleparterne er tilfredse med, at der i forlængelse af de seneste års øgede salg af 
byggegrunde i kommunen med denne aftale sikres økonomiske midler til at understøtte 
og øge bosætningsdagsordenen yderligere i Mariagerfjord Kommune. 
 
Understøttelse af hovedbyernes udvikling 
Aftaleparterne ønsker i det kommende års budget, på forskellig vis, at forsøge at 
understøtte de enkelte hovedbyers videre positive udvikling. Dette med bedst muligt 
balancegang med Byrådets vision om både at dyrke mangfoldigheden og kommunens 
samlede udvikling. Mulighederne for at støtte byerne på forskellig vis er i vidt omfang 
afhængig af, at der er lokale aktører, der aktivt, positivt og i fællesskab griber ressourcerne 
og konstruktivt samarbejder for en udvikling til gavn og glæde for de enkelte byer, og 
dermed også det samlede billede af en mangfoldig kommune. Byrådet kan ikke gøre det 
alene – vi skal noget sammen. 
 
Aftaleparterne er derfor enige om, at de fire hovedbyer Hobro, Hadsund, Mariager, 
Arden samt Kattegatkysten (Øster Hurup og Als) årligt skal understøttes økonomisk til 
videreudvikling af byerne. 
 
Støtten til de enkelte byer skal være funderet på det bredest mulige samarbejde, hvor alle 
interessenter/foreninger/netværk/borgere har mulighed for at indgå. Det forudsætter 
således en organisering i de enkelte byer med en fælles overbygning på kommunens 
foreninger i form af et Byforum. Et sådan forum skal dels sikre samarbejdet mellem byens 
aktører, og dels selv tage initiativer i forhold til udvikling af byerne og i denne 
sammenhæng agere talerør samt samlings- og koordineringspunkt over for kommunen. 
 
Organiseringen er en forudsætning for at kunne modtage støtten. 
 
Udvikling af hovedbyerne skal ske gennem samskabelse, hvor kommunens rolle er at 
agere som samarbejdspartner til de fem nye foreningsoverbygninger i de fire hovedbyer 
og Kattegatkysten (Øster Hurup og Als). I den forbindelse skal kommunen hjælpe med 
processtøtte/støtte ved konkretisering af projekterne i forhold til kommunens viden om 
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bl.a. byudvikling, myndighedsforhold og infrastruktur. Desuden skal kommunen rådgive 
og yde sparring om fundraising ved store byudviklingsprojekter. 
 
De enkelte byer skal som en del af støtten ud over de organiseringsmæssige 
forudsætninger: 
 

 Støtte op om de kommunale initiativer og indsatser 

 Tage initiativer, der understøtter samarbejdet mellem aktørerne i byen 

 Tage initiativer, der fremmer byernes udvikling, bosætning og turisme 

- herunder udvikle håndholdte modtageforløb for potentielle tilflyttere 

 Agere talerør og være samlings- og koordineringspunkt over for kommunen og 
andre myndigheder i forbindelse med udvikling af byerne 

 Tage initiativer til fondsansøgninger ved gennemførelse af projekter 

 Deltage i op til to årlige arrangementer fælles for de fem Byfora/Fællesråd. 
 
Der må ikke være konkurrerende virksomhed i forhold til de kommunale indsatser. 
 
Økonomisk støtte årligt: 

 Hobro: 400.000 kr. 

 Hadsund: 400.000 kr. 

 Mariager: 200.000 kr. 

 Arden: 200.000 kr. 

 Kattegatkysten (Øster Hurup/Als): 100.000 kr. 
 

Midlerne findes hos de afsatte midler på anlægskontoen til Udviklingsprojekter -
Midtbyplaner. Der evalueres efter tre år. Udmøntningen af resurserne sker i takt med, at 
ansøgningerne modtages. Økonomiudvalget behandler de indkomne ansøgninger.  
 
Styrket sammenhæng mellem skole og dagtilbud og kommunens kultur- og 
fritidstilbud  
I budget 2021-24 afsatte Byrådet 300.000 kr. for at skabe et stærkere samarbejde mellem 
områderne Dagtilbud/Skole og Kultur/Fritid, så alle børn får gode kulturelle oplevelser. 
Heri ligger også et ønske om et tæt samarbejde mellem foreningslivet og Dagtilbud/Skole. 
Midlerne har fungeret som en ’transportpulje’, som har medfinansieret institutionernes 
kørselsudgifter i forbindelse med besøg på kultur- og fritidstilbud. Aftaleparterne er enige 
om, at transportpuljen skal evalueres i Udvalget for Kultur og Fritid og Udvalget for Børn 
og Familie med henblik på at vurdere, om midlerne har haft/kan få den ønskede effekt. 
På baggrund af evalueringen vil parterne i forbindelse med budget 2024 drøfte tiltaget på 
ny, med henblik på at vurdere, om midlerne kan anvendes anderledes i henhold til at sikre 
mest mulig sammenhæng mellem kommunens institutioner og kulturlivet. Der er 
opmærksomhed på, at Covid 19 har haft indflydelse på muligheden for at udnytte 
midlerne fuldt ud i perioden.  
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Udvidet åbningstid i kommunens ungdomsklubber  
Aftaleparterne er optaget af at styrke de meningsfulde fællesskaber i kommunen. Parterne 
ser i den forbindelse stor værdi i de fællesskaber og relationer, som kommunens unge 
skaber i og omkring ungdomsklubberne. Klubberne har i dag åbent 26 uger om året fra 
ca. start september til start april. Aftaleparterne er enige om at afsætte midler til at udvide 
åbningstiden i alle kommunens klubtilbud. Parterne ønsker, at åbningstiden i højere grad 
følger skolernes opstart. Mange elever skifter skole omkring 7. klasse, og derfor ønsker 
parterne at give de unge en bedre mulighed for at danne relationer med deres 
klassekammerater i fritiden. Der afsættes midler til, at klubberne i udgangspunktet kan 
udvide åbningstiden i 10 uger yderligere i forhold til den måde, som klubberne er 
organiseret på i dag. Parterne er dog enige om, at Ungdomsskolen skal have mulighed for 
at tilrettelægge udvidelsen på den bedst tænkelige måde, hvor der tages højde for de unges 
behov samt hensyntagen til lokale forskelle og behov. 

Sundhed og livets faser 
Nyt sundhedshus 
Som nævnt er aftaleparterne enige om at opretholde en årlig anlægsopsparing til større 
strategiske projekter. Parterne er i den forbindelse enige om, at opsparingen blandt andet 
skal gå til medfinansiering af et nyt sundhedshus i Hobro i samarbejde med Region 
Nordjylland. Kommunen og regionen har over en længere periode undersøgt muligheden 
for at oprette et nyt sundhedshus på den eksisterende hospitalsgrund i Hobro. 
Sundhedshuset skal give kommunens borgere et integreret sundhedstilbud tæt på 
bopælen. Den unikke placering af sundhedshuset sammen med et fungerende hospital 
giver store forhåbninger til, at projektet kan være med til at skabe nytænkning, nye 
samarbejdsformer og metoder på tværs af sektorer. Projektet kan derfor i høj grad være 
med til at underbygge intentionerne i en kommende sundhedsreform og i 
regeringsudspillet om nærhospitaler. 
 
Investering i mental sundhed for børn og unge 
Flere undersøgelser, herunder de seneste sundhedsprofiler, viser, at selv om de fleste børn 
og unge klarer sig godt og trives, er der samtidig et stigende antal børn og unge, der 
mistrives. Det gælder på landsplan såvel som i Mariagerfjord Kommune. Aftaleparterne er 
enige om, at der skal afsættes midler til at videreføre Headspace i kommunen. Headspace 
har base på busterminalen i Hobro og tilbyder åben og anonym rådgivning til børn og 
unge i kommunen. De unge kan henvende sig uden ventetid gennem fysisk fremmøde, 
men også gennem sms, telefon eller chat. Endvidere ønsker aftaleparterne at afdække, 
hvilke tilbud der er til kommunens børn og unge i mistrivsel. Afdækningen har til formål 
at skabe overblik over de konkrete indsatser og dermed grundlag for en politisk 
stillingtagen i kommende budgetlægninger, om der skal prioriteres yderligere tiltag på 
området.  
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Tilslutning til solsikkeprogrammet 
At leve med et usynligt handicap kan gøre hverdagen mere krævende, men mange 
mennesker kan have svært ved at forstå de udfordringer, som mennesker med usynlige 
handicap møder i deres hverdag, simpelthen fordi udfordringerne ikke er synlige. 
Aftaleparterne ønsker, at borgere med usynligt handicap, på en nem måde kan vise 
medarbejderne i kommunens forvaltninger, at de kan have brug for hjælp, støtte, 
tålmodighed, udførlige forklaringer eller bare lidt mere tid. Derfor ønsker parterne, at 
Mariagerfjord Kommune tilslutter sig solsikkeprogrammet.  
 
Fokus på den samlede kapacitet på ældreområdet 
Med denne budgetaftale ønsker aftaleparterne at sætte fokus på den samlede kapacitet på 
ældreområdet. Parterne er enige om, at der frem mod budgetlægningen for 2024-27 skal 
udarbejdes et beslutningsoplæg til en tilpasning af den samlede kapacitet på området. 
Oplægget skal give et bud på en fremtidig og bæredygtig struktur på området, hvor der 
arbejdes hen i mod færre men bedre plejecentre. Det er forventningen, at et oplæg bl.a. 
via en tilpasning af kapaciteten med henblik på at minimere udgifterne til 
”tomgangspladser”, kan være med til at sikre et økonomisk råderum. Dette vil dels kunne 
anvendes til at imødekomme kommunens forventede budgetudfordringer i årene frem, 
dels skabe råderum til at sikre en bæredygtig og effektiv struktur på kommunens 
resterende plejecentre. 
 
Parterne er enige om, at der iværksættes en revidering af tildelingsmodellen for 
kommunens plejecentre, hvor der i samme ombæring indlægges en reduktion af områdets 
samlede budget på 1 mio. kr. årligt. Reduktion skal findes ved, at plejecentrenes tildeling 
fremover sker ud fra princippet om, at midlerne følger borgeren, hvor der i dag i stedet 
tildeles ud fra antal pladser. De endelige rammer for en ny tildelingsmodel fastsættes i 
Udvalget for Sundhed og Omsorg. 
 
Analyse af demensområdet  
Som bekendt ser Mariagerfjord Kommune ind i en demografisk udvikling med flere ældre 
borgere. En naturlig konsekvens heraf er, at andelen af borgere med demens også er 
stigende. Kommunen har i dag ét specialiseret plejehjem for demente. Aftaleparterne er 
enige om at afsætte midler til en undersøgelse/analyse, som skal vurdere 
kapacitetsbehovet i kommunen samt give anbefalinger i forhold til organiseringen af 
demensindsatsen. En undersøgelse/analyse skal ligeledes afdække, hvorledes de demente 
borgere, bosiddende på de almindelige plejecentre, kan understøttes bedst muligt i 
fremtiden, også selvom de ikke har en specialplads. 
 
Hadsund dagtilbud 
Aftaleparterne har med denne budgetaftale nulstillet de øremærkede midler på 17 mio. kr. 
til Hadsund Dagtilbud i 2023 og 2024. Der er fortsat afsat ca. 22 mio. kr. i 2022, som er 
øremærket projektet. Parterne er enige om, at Udvalget for Børn og Familie primo 2023, 
med udgangspunkt i fremtidens behov for dagtilbudspladser, skal prioritere og afklare 
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projektets endelige udformning. Der er på nuværende tidspunkt ikke truffet en endelig 
politisk beslutning om, hvorvidt institutioner skal samles eller renoveres. Derfor er 
parterne enige om, henset til den pressede anlægsramme i 2023, at nulstille de sidste 
øremærkede midler. Når processen i Udvalget for Børn og Familie er afklaret i forhold til 
projektets omfang og model, er parterne enige om, at projektets økonomiske ramme 
drøftes igen og ses i et samlet kommunalt pasningsbehov.    
 
Kapacitet på dagtilbudsområdet 
I anlægsbudgettet for 2022 er der afsat anlægsmidler til udvidelse af vuggestue- og 
børnehavepladser i Dagtilbud Valsgård. De endelige rammer for udvidelse af tilbuddene 
er ikke endeligt fastlagt, og parterne er enige om at afvente en kommende 
kapacitetsanalyse af dagtilbudsområdet, førend udvidelsen endeligt sættes i værk. Dette 
for at sikre en ansvarlig prioritering af kommunens anlægsresurser i et behovsperspektiv. 
Kapacitetsanalysen præsenteres for Udvalget for Børn og Familie i november 2022, og 
parterne vil på baggrund af analysen vurdere et eventuelt behov for udvidelse i Dagtilbud 
Valsgård.  
 
Tilskud til Hobro Idrætscenter og Hadsund Hallerne 
Aftaleparterne er enige om at afsætte yderligere midler til Hobro Idrætscenter og Hadsund 
Hallerne, som I forvejen er prioriteret i anlægsbudgettet. Begge institutioner har fremlagt 
ambitiøse projekter for udvidelse/renovering. Det er aftaleparternes opfattelse, at 
projekterne hver i sær vil danne grundlag for fremdrift og udvikling i lokalområdet og 
dermed blive et vigtigt og naturligt samlingspunkt for byerne. Der er behov for moderne, 
attraktive faciliteter, hvor borgere i alle aldre får mulighed for at dyrke meningsfulde 
fællesskaber, der fremmer sundhed og trivsel. Alle elementer, der matcher kommunens 
nye vision, hvor ikke mindst fælleskab er sat højt på dagsordenen. Aftaleparterne er derfor 
enige om, at anlægsmidler til folkeoplysningsaktiviteter primært skal bidrage til at øge 
borgernes oplevelse af at være en del af meningsfulde fællesskaber. Bevillingerne er fortsat 
behæftet med et krav om egenfinansiering.   
 
Tilskud til Broen Mariagerfjord 
Som et led i at sikre og skabe meningsfulde fællesskaber og oplevelser for alle i 
Mariagerfjord Kommune ønsker aftaleparterne at anerkende arbejdet i Broen 
Mariagerfjord ved at bevilge et årligt tilskud til foreningen. Broen Mariagerfjord er en 
frivillig ulønnet støtteforening, som hjælper lokale børn og unge, hvis forældre ikke har 
sociale eller økonomiske ressourcer til deres børns deltagelse i fritidsaktiviteter i klubber 
og foreninger. Foreningen har hidtil ikke modtaget et fast tilskud af kommunen, men har 
søgt og modtaget støtte fra kommunens §18-midler, hvor der kan søges støtte til frivilligt 
socialt arbejde og frivilligt arbejde med aktiverende forebyggende tiltag. Med bevillingen, 
sikres der kontinuitet og sikkerhed i foreningens arbejde, idet der bevilges et fast tilskud 
svarende til det beløb, foreningen årligt har søgt og modtaget de seneste år.  
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Udvikling og udvidelse af tilbud om parrådgivning 
Mariagerfjord Kommune har i en årrække haft et tilbud om parrådgivning til forældre i 
konflikt og/eller med risiko for opbrud/skilsmisse. I samarbejde med Center for 
Familieudvikling og Århus Universitet ønsker kommunen nu at videreudvikle dette tilbud. 
Udviklingen skal gå i retning af at skabe bedre og mere lettilgængelig 
forebyggelsesrådgivning i forhold til en tidlig konfliktudvikling. Der afsættes 100.000 kr. 
årligt til en styrkelse af indsatsen. 

Øvrige budgetemner 
Automatiserede låse- og adgangssystemer 
Aftaleparterne afsætter i 2023 250.000 kr. til fælles standard for låse- og adgangssystemer i 
kommunens ejendomme. Midlerne afsættes i ønsket om at bringe de kommunale 
bygninger endnu mere i spil for at understøtte flerbruger-muligheder og på den måde 
optimere anvendelsen af bygningerne ud fra en bæredygtighedsbetragtning. Endvidere 
styrkes sikkerheden omkring adgang til bygningerne via automatiseret adgangskontrol. 
Byrådet forventer, at institutionerne inden for egen ramme medvirker til at finansiere 
udgifterne til omlægningen fra manuelt låsesystem til automatisk låsesystem efter en fælles 
standard. 
 
Tilpasning af budgettet på Handicapområdet 
Med budgetaftalen for Budget 2022-25 valgte aftaleparterne at tilføre Handicapområdet 
yderligere midler fra 2022 og frem, således basisbudgettet svarer til udgiftsniveauet fra 
2020. Handicapområdets budget blev derfor fra 2022 og frem stabiliseret med yderligere 
13 mio. kr. årligt, ligesom der fortsat er taget højde for en vis årlig vækst (0,8 %) i 
udgifterne fremadrettet. Dette svarende til, at der årligt tilføres 2 mio. kr. til området. 
Dertil kommer almindelige pris- og lønfremskrivninger. 
 
Med nærværende budgetaftale tilføres området yderligere 6 mio. kr. fra 2023 og 
overslagsårene. Tilførslen sker med baggrund i en ekstraordinær Økonomivurdering af 
området for det første halvår i 2022, hvor der forventes en budgetoverskridelse på 6 mio. 
kr. årligt. Aftaleparterne er enige om at følge området tæt gennem de halvårlige 
økonomivurderinger og de årlige budgetforhandlinger. 
 
Der vil dog fortsat være behov for løbende effektivisering på området samt proaktiv og 
nytænkning i opgaveløsningen til gavn for borgerne i Mariagerfjord Kommune. Som et 
led heri afsætter aftaleparterne midler til at iværksætte en analyse af fremtidens botilbud i 
Mariagerfjord Kommune. Analysen/undersøgelsen skal vurdere, hvorvidt den nuværende 
kapacitet og organisering effektivt kan understøtte det stigende pres på området. Samtidig 
skal det vurderes, hvordan tilbuddene også i fremtiden både fysisk og fagligt kan 
understøtte målgruppens behov, herunder behovet for eksempelvis nattevagter. 
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Sti-forbindelse mellem Hvornum og Klejtrup 
Aftaleparterne er enige om at støtte op om det lokale initiativ til sikring af lokal 
sammenhængskraft via en sti-forbindelse mellem Hvornum og Klejtrup. Der afsættes 
derfor 500.000 kr. i 2023 som kommunalt tilskud til projektet. Det er betinget, at midlerne 
først må disponeres, når der er fundet en realistisk løsning for anlæg af forbindelse, 
hvilket både kræver dialog med Viborg Kommune, afklaring af adgangsforhold samt 
fastlæggelse af, hvorledes projektet kan realiseres gennem samproduktion med de lokale 
borgere. 
 
Aftale om Frivilligcentret 
Parterne er enige om at fastholde tilskuddet til Frivilligcenteret i 2023. Under 
forudsætning af at Frivilligcenteret opfylder nedenstående krav inden august 2023, vil 
tilskuddet fortsætte i 2024 og frem. 
 
Krav om ændringer: 
 

 Vedtægternes §5d tilrettes, så det fremgår, at Byrådet kan udpege to medlemmer. 
o Byrådet planlægger i den forbindelse at udpege et medlem fra henholdsvis 

Udvalget for Kultur og Fritid og Udvalget for Sundhed og Omsorg. 
Mariagerfjord Kommune vil i starten af 2023 udpege 
bestyrelsesrepræsentanter i henhold til vedtægternes §5e for at sikre et 
optimalt samarbejde omkring udmøntning/justering af den gældende 
samarbejdsaftale. 

 Der skal udfærdiges en kontrakt mellem Frivilligcenteret og de enkelte foreninger, 
der ønsker at benytte Frivilligcenteret som administratorer til økonomi, hvor 
foreningens midler overdrages til Frivilligcenteret.  

 
 
 


