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1.

Indledning

Budgettet for Regional Udvikling vedrører en række forskelligartede opgaver, herunder
· regionale udviklingsopgaver inden for bl.a. erhvervsudvikling, uddannelse og kultur
· tilskud til den regionale, kollektive trafik
· kortlægning og oprydning af forurenede grunde m.v.
Hertil kommer andel af omkostninger til fælles formål og administration m.v.

2.

Revideret forslag til budget 2015

I forhold til 1. behandlingen er indarbejdet:
· konsekvenser af lov og cirkulæreprogrammet (DUT), der indebærer merudgifter på 2,060 mio. kr.
årligt i 2015 og frem som følge af, at kompetencen til at udstede godkendelser til råstofudvinding er
flyttet fra kommunerne til regionerne
· ekstra 0,5 mio. kr. inden for det samlede budget til Øvrige omkostninger til Region Syddanmarks andel
af fælles omkostninger ved administration af INTERREG 5Aprogrammet 20142020.
· negativ ramme på 2,790 mio. kr. under Øvrige omkostninger med henblik på aftaleoverholdelse, jf.
nedenfor.
Forslag til budget – Regional Udvikling
2015
1.000 kr., 2015niveau
Kollektiv trafik
212.384
Kulturel virksomhed
7.797
Erhvervsudvikling
114.792
Uddannelse
22.744
Miljø og jordforurening
76.374
Øvrige omkostn. og indtægter
103.733
Udgifter i alt, ekskl. renter
537.810
385.080
Bloktilskud fra staten
152.730
Kommunale udviklingsbidrag
537.810
Finansiering i alt

Bemærkninger

inkl. 2.060 tkr. vedr. lov og cirkulæreprogrammet (DUT)
inkl. negativ ramme på 2.790 tkr. Inkl. renter
= 540.051 tkr., opgjort omkostningsbaseret og inkl. renter
Inkl. DUT
127 kr. pr. indbygger

Regional Udvikling er omfattet af et balancekrav, så udgifterne skal være lig med – eller mindre end – den
samlede finansiering.
Som anført ved 1. behandlingen falder Region Syddanmarks andel af den samlede finansiering, herunder
bloktilskuddet, i 2015, sammenlignet med 2014. I sammenhæng med balancekravet er konsekvensen, at der
i 2015 kan afholdes mindre på udgiftssiden. Jf. ovenfor er derfor indarbejdet en negativ ramme under Øvrige
omkostninger.

3.

Nye initiativer og aktiviteter m.v.

Nye initiativer m.v. i forbindelse med de politiske drøftelser vedr. budget 2015 skal finansieres inden for de
økonomiske rammer, der er anført ovenfor. Fx i form af udmøntning af afsatte puljer o.lign.

