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Reduktioner i budget 2019

Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Kristendemokraterne og Socialistisk Folkeparti har i 
Hedensted Kommune indgået en aftale om budgettet for 2019 og overslagsårene 2020 til 
2022. 

I forhold til 2019 er der indarbejdet reduktioner for 35,89 mio. kr. I 2020 er der forudsat re-
duktioner på yderligere 40 mio. kr. De områder, som reduktionerne i 2019 skal ske indenfor, 
er udpeget, mens den konkrete udmøntning nu skal fastlægges i dialog med de berørte om-
råder. 

I 2020 er det alene reduktionsrammen på 40 mio. kr. der er fastlagt; hvilke områder eller 
tilhørende udmøntning, er ikke fastlagt. Det arbejde skal allerede nu igangsættes, og der 
skal snarest bl.a. via MED-udvalgene tilrettelægges en proces.

Reduktionerne i 2019 falder indenfor følgende områder:

Mio. kr.
Reduktioner budget 2019 35,89

Proces-ideer 1,54
Ændret tildelingsmodel til understøttende undervisning idet der ska-
bes 50-50 procentfordeling mellem pædagoger og lærer

0,54

Gennem yderligere forebyggelse reduceres de forventede øgede udgif-
ter til aktivitetsbestemt medfinansiering

1,00

Investeringer mhp mindre udgifter 2,00
Yderligere kontrolindsats fra kontrolteamet i forhold til mellemkom-
munale betalinger

2,00

Effektivisering og arbejdsgange 5,10
Rammebesparelse Dagplejen - ikke borgernært 0,40
Digitalisering af pladsanvisningen 0,20
Administrative effektiviseringer og motivationssystemer. Der forud-
sættes at komme forslag for 2 mio. kr. Med et princip om, at 50 % for-
bliver i afdelingen eller afdelingerne, så bliver der en nettobesparelse 
på 1 mio. kr.

1,00

Ét kørselskontor, der lægger én linje og optimere alt kørsel. Samling af 
visitation, koordinering, planlægning og personale fra hele kommunen. 
Justeret og ensartet Serviceniveau på kørsel til specialtilbud 0-18 år.

1,00

Reduceret huslejeudgift ifm udbud af sprogskoleopgaven 0,50
Styrket indsats i forbindelse med socialt bedrageri 2,00



2

Tværgående samarbejde og effekter 5,50
Gennemgang og koordinering af enkeltsager 4,00
Fra tabt arbejdsfortjeneste til aktiv skoledag. Med denne forstærkede 
indsats reduceres udgifterne med 1 mio. kr. hvoraf 0,5 mio. kr. investe-
res i en alternativ fastholdelsesindsats

0,50

Mange unge i forskellige kompetencegrupper og med indsatser fra fle-
re faggrupper. Færre fagpersonale omkring den enkelte unge og højere 
grad af relationel koordinering.

0,50

Flere handicappede i beskæftigelse 0,50

Fælles funktioner og stordriftsfordele 3,80
Omorganisering af Lyspunktet. Værestedet løftes i foreningsregi 0,30
Gennemgang af administrative og ledelsesstruktur, fællesfunktioner 
mv. på hele Læringsområdet – centralt og decentralt

2,00

Etablering af kommunalt tandreguleringscenter 1,50

Konkrete forslag 17,95
Kontrol af rengøring 0,20
Porto & fragt 0,10
Forskellige puljer (digitalisering) slås sammen og reduceres med 50% 1,00
Nedlæggelse af central konto til ekstraordinær vedligehold indenfor 
dagtilbudsområdet

0,50

Decentral afregning af it-værktøj. Licens på brug af kompetencehjul i 
dagtilbud

0,20

Integrationsindsatsen tilpasse antallet 0,75
Bufferpulje 9,20
Rammereduktion på administrationen 6,00


