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De økonomiske konsekvenser ved "Budgetaftale 2021-2024" fra Flertalsgruppen

Ændringer i forhold til 1. behandling
Beløb i hele kr.

+ = merudgift/mindreindtægt

-= mindreudgift/merindtægt

2021 2022 2023 2024

DRIFT

PKØ:

I 2019 fik IT godkendt en projektstilling vedr. GDPR. Midlerne blev dengang taget fra 

puljen 'Vækst, by og boligudvikling'. Det har efterfølgende vist sig, at der er mere 

arbejde forbundet med GDPR end først antaget, derfor permanentgøres stillingen 

og derudover ansættes der yderligere en GDPR medarbejder fra 2022.

-500.000 0 0 0

Klima og Energiråd. Krav til opgaveløsningen øges, herunder blandt andet 

projektlederbistand til DK2027 og Compas. Lønudgiften tilpasses/forøges med 

100.000 kr. Understøttelse af klimarådets arbejde med 100.000 kr. - indtil nu har 

der ikke været afsat midler hertil.

200.000 200.000 200.000 200.000

Til budget 2019 blev der givet 500.000 kr. til Videoudstyr i Byrådssalen. De 500.000 

kr. skulle gå til etableringen samt driften i 2019 og 2020. Til budget 2021 skulle det 

revurderes, om man ville fortsætte dette.

125.880 125.880 125.880 125.880

I 2018 blev det godkendt, at der skulle ansættes en fundraiser. Planen var at lønnen 

skulle finansieres via ansøgte midler, dette har efterfølgende vist sig ikke at være 

muligt, men det har skabt liv til kommunen, og der er hentet flere midler end den 

afsatte bevilling. I 2020 har man fundet midlerne til lønnen fra et mindreforbrug i 

2019 på arbejdsskadeområdet.

500.000 500.000 500.000 500.000

Fee fra projekterne til fundraiser. -500.000 -500.000 -500.000 -500.000

1 yderligere medarbejder ønskes foreløbig i 2021 ansat til sagsbehandling for de 

forsikrede ledige på baggrund af den øgede ledighed. Ved at ansætte forventes der, 

at kunne hjemtages større refusioner på overførselsområdet og holde 

sagsbehandlingstiden nede.

550.000 0 0 0

Byrådet har den 18. december 2019 godkendt igangsættelse af analysearbejdet i 

forbindelse med "Kloge m2) (KKM2) og bevilget 1 mio. kr. i 2020 til projektleder, 

dataanalyse, system og konsulentbistand. Kommuneledelsen besluttede på deres 

seminar i december 2019, at der fra 2021 skulle søges fastansættelse af en intern 

projektleder til arbejdet med KKM2. Forventningen er, at det er en investering, så 

man får udnyttet kommunens bygninger bedre og giver færre udgifter på sigt.

600.000 600.000 600.000 600.000

Byggesagsbehandler. Ved budgetlægningen for 2020 blev der tilført midler til 

ansættelse af 1 ekstra byggesagsbehandler. Derudover blev der fra central pulje 

tilført midler til ansættelse af yderligere 1 byggesagsbehandler  - men kun i 2020. En 

fortsættelse af ansættelsen ses nødvendig for at opretholde serviceniveauet. Hvis 

ikke der sker fortsat ansættelse, vil det betyde længere sagsbehandlingstider.

500.000 500.000 500.000 500.000

Plan & Udvikling har i dag et budget til fysisk planlægning på 230.000 kr. Det er 

tydeligt at budgettet bliver mere end brugt på eksterne konsulenter til udarbejdelse 

af lokalplaner, tekniske undersøgelser, visualiseringer, miljøscreeninger mm.

700.000 700.000 700.000 700.000

Bortfald af BIF-reduktioner på 10 mio. kr. i 2021 og 15 mio. kr. fra 2022. 10.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000

Reducere brandingpuljen. -300.000 -300.000 -300.000 -300.000

Andel af besparelse på befordring på grund af digitale møder på i alt 1 mio. kr. -140.000 -140.000 -140.000 -140.000

Andel af effektivisering og forenkling på i alt 10 mio. kr. i 2021 stigende med 10 

mio. kr. om året til i alt 40 mio. kr. i 2024.

-1.270.000 -2.540.000 -3.810.000 -5.080.000

I alt 10.465.880 14.145.880 12.875.880 11.605.880
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Beløb i hele kr.

+ = merudgift/mindreindtægt

-= mindreudgift/merindtægt

2021 2022 2023 2024

Læring:

Folkeskoler Almindelig tildeling og specialundervisning: Almindelig tildeling 2020-21 

elever 4.901 (-177), klasser 249 (-2) Beløb -5.232.000 kr. 

Almindelig tildeling 2021-22 elever 4.801 (-100), klasser 249 (uændret). Beløb -

1.306.000 kr. (Helårligt 2022 -3.132.000 kr.) 

Skole og SFO: Allerede indeholdt demografi på -4.740.000 kr. øges med yderligere -

1.798.000 kr., så der i alt fra 2020 til 2021 korrigeres med -6.538.000 kr. 

Allerede modregnet demografi tilbageføres til skole og SFO.

6.538.000 8.364.000 8.364.000 8.364.000

Folkeskoler Engangsbeløb på 7 mio. kr. i 2020 gøres permanent. 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000

Skolefritidsordning (SFO): Justerede børnetal: Bh 92 (-2); SFO. 1.340 (-32); 2dg 210 

(+12); spec 49 (+0), BRO 485 (+30) medfører mindreudgifter på 459.000 kr. 

Forældrebetaling, søskendetilskud og friplads justeret som følge af ændrede 

børnetal og medfører mindreindtægt på 723.000 kr., netto bliver der en merudgift 

på 264.000 kr.                                                                                                                       Der 

foretages ikke demografiregulering fra 2021.

-264.000 -264.000 -264.000 -264.000

Videreførelse af projekt "styrke på tværs" Styrke på tværs er et tværfagligt projekt, 

som ved midtvejsevalueringen viser meget positiv effekt, hvilket blev fremlagt for 

udvalget i februar 2020. Den 3 årige projektperiode slutter med udgangen af 2020.

873.440 873.440 873.440 873.440

Tandreguleringen: Der har været problemer med at finde/ fastholde en 

specialtandlæge, derfor bliver der en merudgift for kommunen i 2021 på 400.000 

kr., da tandplejen har været nødt til at sende børn til specialtandlæge i anden 

kommune - en behandling der varer op til  3 år.

400.000 0 0 0

Andel af besparelse på myndighedsopgaver på i alt 2 mio. kr. i 2021, i alt 3 mio. kr. i 

2022, i alt 5 mio. kr. i 2023 og i alt 7 mio. kr. i 2024.

-550.000 -825.000 -1.375.000 -1.925.000

Demografi skoleområdet. -13.500.000 -17.000.000 -22.000.000 -27.000.000

Tilskud skoleområdet til disponering jfr. skoleanalysen. 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000

Psykologordning for unge 13-25 år + business case om 2022 og frem. 1.000.000 0 0 0

Andel af besparelse på befordring på grund af digitale møder på i alt 1 mio. kr. -470.000 -470.000 -470.000 -470.000

Andel af effektivisering og forenkling på i alt 10 mio. kr. i 2021 stigende med 10 

mio. kr. om året til i alt 40 mio. kr. i 2024. Endelig udmøntning vil muligvis medføre 

ændring af takster for dagtilbud og SFO.

-3.800.000 -7.600.000 -11.400.000 -15.200.000

I alt 7.227.440 78.440 -9.271.560 -18.621.560

Beskæftigelse:

Andel af besparelse på myndighedsopgaver på i alt 2 mio. kr. i 2021, i alt 3 mio. kr. i 

2022, i alt 5 mio. kr. i 2023 og i alt 7 mio. kr. i 2024.

-180.000 -270.000 -450.000 -630.000

Mere positivt skøn på ledigheden -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000

Andel af besparelse på befordring på grund af digitale møder på i alt 1 mio. kr. -40.000 -40.000 -40.000 -40.000

Andel af effektivisering og forenkling på i alt 10 mio. kr. i 2021 stigende med 10 

mio. kr. om året til i alt 40 mio. kr. i 2024.

-1.330.000 -2.660.000 -3.990.000 -5.320.000

I alt -3.550.000 -4.970.000 -6.480.000 -7.990.000

Social Omsorg:

Elever - Øget dimensionering fra 2020: Lovpligtig dimensionering af elevoptag 

(SOSU-elever m.v.) stiller krav om væsentlige flere elever i Social Omsorg m.v. end 

hidtil. I 2021 forventes merudgifter på 1,4 mio. kr., hvoraf 0,4 mio. kr. kan 

finansieres via overførsel af overskud i 2020. Foreløbig afsættes også 1 mio. kr. i 

budgetoverslagsårene.

0 -3.800.000 -6.500.000 -7.100.000
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2021 2022 2023 2024

Demografisk pres - Hjemmehjælp (SEL § 83) Personlig pleje og praktisk bistand: 

Udgangspunkt er nuværende andel af visiterede timer og nuværende enhedspris for 

borgere i aldersgruppen. Ved indregning i befolkningsprognose frem til 2024 vil det 

nuværende gennemsnitlige niveau for visiterede timer medføre stigende udgifter, 

der akkumuleres til 5,7 mio. kr. i 2024. Udviklingen i visiterede timer svarer i forhold 

til 2020 til indeks på 104,71 i 2021, derefter 109,14; 112,72 og 115,79 i 2024.

1.700.000 3.300.000 4.600.000 5.700.000

Demografisk pres - Rehabilitering (SEL § 83a) For opgaven med rehabilitering 

forventes under ét et udgiftspres som følge af demografien for de +65 årige fra 

2020 til 2024 på 10 % svarende til 250.000 kr. om året, som akkumuleres til 1 mio. 

kr. i 2024.

250.000 500.000 750.000 1.000.000

Demografisk pres - Delegerede ydelser (SUL § 138) Udgangspunkt er nuværende 

andel af visiterede timer og nuværende enhedspris for borgere i aldersgruppen. Ved 

indregning i befolkningsprognose frem til 2024 vil det nuværende gennemsnitlige 

niveau for visiterede timer medføre stigende udgifter, der akkumuleres til 2,8 mio. 

kr. i 2024. Udviklingen i visiterede timer svarer i forhold til 2020 til indeks på 104,72 

i 2021, derefter 109,20; 112,83 og 115,91 i 2024.

800.000 1.600.000 2.200.000 2.800.000

Demografisk pres - Sygeplejeydelser (SUL § 138) Udgangspunkt er nuværende 

andel af visiterede timer og nuværende enhedspris for borgere i aldersgruppen. Ved 

indregning i befolkningsprognose frem til 2024 vil det nuværende gennemsnitlige 

niveau for visiterede timer medføre stigende udgifter, der akkumuleres til 3,1 mio. 

kr. i 2024. Udviklingen i visiterede timer svarer i forhold til 2020 til indeks på 103,69 

i 2021, derefter 107,28; 110,07 og 112,66 i 2024.

900.000 1.800.000 2.500.000 3.100.000

Forebyggelse af rygning blandt udsatte grupper (forsøgsordning). Midler kun til 

udgangen af 2023. 

80.000 80.000 80.000 0

Demente borgere (daghjem). 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Ældreområdet - bemanding i spidsbelastningssituationer. 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000

Andel af besparelse på myndighedsopgaver på i alt 2 mio. kr. i 2021, i alt 3 mio. kr. i 

2022, i alt 5 mio. kr. i 2023 og i alt 7 mio. kr. i 2024.

-1.270.000 -1.905.000 -3.175.000 -4.445.000

Andel af besparelse på befordring på grund af digitale møder på i alt 1 mio. kr. -230.000 -230.000 -230.000 -230.000

Andel af effektivisering og forenkling på i alt 10 mio. kr. i 2021 stigende med 10 

mio. kr. om året til i alt 40 mio. kr. i 2024.

-2.900.000 -5.800.000 -8.700.000 -11.600.000

I alt 3.330.000 -455.000 -4.475.000 -6.775.000

Fritid & Fællesskab:

Øget driftstilskud til Hedensted Svømmehal: Afsættes 200.000 kr. i 2021 og 

400.000 kr. årene derefter.

200.000 400.000 400.000 400.000

Naturpulje i 2021. 500.000 0 0 0

Andel af besparelse på befordring på grund af digitale møder på i alt 1 mio. kr. -120.000 -120.000 -120.000 -120.000

Andel af effektivisering og forenkling på i alt 10 mio. kr. i 2021 stigende med 10 

mio. kr. om året til i alt 40 mio. kr. i 2024.

-330.000 -660.000 -990.000 -1.320.000

I alt 250.000 -380.000 -710.000 -1.040.000

Teknik:

Naturstier og -pladser. Store anlægsinvesteringer i ex. Gudenåens udspring samt 

kystområdet omkring Juelsminde halvøen i rekreative stianlæg samt rastefaciliteter 

og toiletter giver øget behov for vedligehold af disse anlæg.

350.000 350.000 350.000 350.000
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Øget fokus på vandvedligeholdelse. At oprette god økologisk tilstand samt 

fastholde vandløbenes vandafledningsevne giver øgede udgifter til grødeskæring, 

oprensning samt opmåling m.m.

250.000 250.000 250.000 250.000

Pleje af blomster og grønne anlæg i byerne. Med de store byudviklingsprojekter og 

renovering af indfaldsveje bliver der lavet mange investeringer i grønne byrum med 

mange blomstrende bede på pladser og vejbede til regnvandshåndtering. Disse 

kræver en mere intensiv vedligeholdelse, ligesom der også sættes meget 

byrumsinventar op, der løbende skal vedligeholdes.

250.000 250.000 250.000 250.000

Kloge m2 (indtil videre ikke fordelt på udvalg). -1.500.000 -1.500.000 -3.000.000 -5.000.000

Andel af effektivisering og forenkling på i alt 10 mio. kr. i 2021 stigende med 10 

mio. kr. om året til i alt 40 mio. kr. i 2024.

-370.000 -740.000 -1.110.000 -1.480.000

I alt -1.020.000 -1.390.000 -3.260.000 -5.630.000

Drift i alt 16.703.320 7.029.320 -11.320.680 -28.450.680

ANLÆG
Ufordelte anlægsmidler -1.173.000 2.500.000 850.000 -4.000.000

Pulje til centerbyerne incl. BMX-bane -19.950.000 0 9.950.000 0

Pulje til øvrig byudvikling -1.000.000

Byprojekter, herunder baneunderføring -3.500.000 3.500.000 0 0

Torvet i Tørring 10.000.000 0 0 0

Genopstilling af H+L-skulptur 150.000 0 0 0

Overførte bypuljemidler fra 2020, der ikke disponeres -5.100.000 0 0 0

Løsning Skole - indeklima 2.225.000 0 0 0

Ny institution, Hedensted Øst 500.000 6.000.000 18.000.000 0

Legeplads Myretuen 100.000 0 0 0

Nye plejecentre i Juelsminde og Løsning - udsættes et år 0 0 -15.000.000 0

Demensbyggeri 0 0 1.200.000 0

2 hjemmeplejegrupper Rask Mølle 1.400.000 0 0 0

Nyt indgangsparti m.v. Sundhedshuset Løsning 125.000 0 0 0

P-pladser ved Hedensted Stadion 250.000 0 0 0

Byens Hus, Løsning -7.000.000 0 7.000.000 0

Æsken i Rårup 2.000.000 0 0 0

Spejderhus i Rask Mølle 0 2.000.000 0 0

Borgerhuse, understøtte lokale projekter 0 0 2.000.000 2.000.000

Overskudslager af grunde -3.570.000 0 0 0

Biodiversitet og jordfordelingsprojekter 500.000 0 0 0

Omfartsvej øst om Hedensted - overført til prioriterede anlæg (lånepulje) 0 -20.000.000 -21.000.000 0

Sideudvidelse af veje 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

Trafiksikkerhed på Ørumvej 2.000.000 0 0 0

Handicaprådets forslag adgang til strande 100.000 0 0 0

Forskønnelse af landsbyer 1.000.000 0 0 0

Højvandssikring i Juelsminde - overført til prioriterede anlæg (lånepulje) 0 -5.000.000 -5.000.000 0

Anlæg i alt -18.943.000 -9.000.000 0 0
PRIS- OG LØNREGULERINGER I BUDGETOVERSLAGSÅRENE SOM FØLGE AF DRIFTS- OG 

ANLÆGSÆNDRINGER
0 183.702 25.210 -930.373

AFDRAG PÅ LÅN
Afdrag på lån ved ekstraordinær låneoptagelse i 2020 på 91 mio. kr. til diverse 

anlæg

3.640.000 3.640.000 3.640.000 3.640.000

ÆNDRINGER I ALT i forhold til budgetforslag 2021-2024 1.400.320 1.853.022 -7.655.470 -25.741.053
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