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Rammerne for budget 2023-2026 

Forligspartierne Danmarks Demokraterne, Dansk Folkeparti, Konservative 
Folkeparti, Nye Borgerlige, Socialistisk Folkeparti og Venstre har den 3. oktober 
2022 indgaet budgetaftale for Hedensted Kommune for budgetaret 2023 og 
overslagsarene 2024 - 2026. 

Budgetaftalen er indgaet med afst i en historisk svaer okonomisk situation. 
Kommunens okonomi er prget af okonomien i Danmark og i resten af verden 
samt flere ar med COVID-19-pandemien og nu krigen i Ukraine, som medforer hoje 
prisstigninger, forsyningsvanskeligheder og tilhorende usikkerhed. 

Usikkerheden har resuiteret i en historisk stram okonomiaftale mellem regeringen 
og KL, som ikke dkker den situationen, som kommunerne - og saerligt Hedensted 
Kommune star i. Regeringens finanslovsforslag signalerer ligeledes, at 
kommunerne kigger ind i en fremtid, hvor de kommunale velfrdsomrader ikke er 
prioriteret pa niveau med tidligere. Saledes er der fra staten fx ikke givet fuld 
kompensation for flere indbyggere, herunder flere born og aIdre, eller for det 
stigende udgiftspres pa det specialiserede socialonnrade. 

Disse omstndigheder kommer oveni Hedensted Kommunes i forvejen vanskelige 
okonomiske situation, som overvejende skyldes det kommunale tilskuds- og 
udligningssystem, som ar for ar skvvrides til ugunst for Hedensted Kommune 
med en tilskudsreduktion pa minimum 30 mio. kr. arligt og kommuner med 
lignende sociookonomisk og demografisk samnnensaetning. Situationen er sarrligt 
paradoksal, idet Hedensted Kommune i de senere ar har oplevet en strk 
okonomisk vkst i kommunen, kendetegnet ved regionens laveste ledighed. 

De okonomiske rammer for kommunens budgetIgning 2023-2026 har derfor 
vret stramme, ligesom der er en usikkerhed omkring, hvordan okonomien vil 
udvikie sig i lobet af budgetperioden. 

En ansvarlig aftale om et budget i balance i henhold til kommunens okonomisk 
strategi har derfor kun veeret mulig pa baggrund af mange og betydelige 
budgetreduktioner pa forst og fremmest driftsvirksomheden med 47,9 mio. kr. i 
2023 og 51,7 mio. kr. i overslagsarene, hvor foriigspartierne har prioriteret af 
fastholde den absolutte kernevelfrd, samt en reduktion af anIgsrammen med 20 
mio. kr. i 2023. 

Forligspartierne udnytter endvidere muligheden for at have kommuneskatten uden 
sanktioner med 0,12 %, som vil give et arligt mer-provenu pa knap 10 mio. kr. 
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Som nvnt vkster Hedensted Kommune, og der er i 2022 frem til nu flyttet netto 

600 borgere til kommune. Vi har i aftalen lagt vgt pg et budget med fortsat fokus 
pg vksten i Hedensted Kommune, da det er med vkst i balance, at vi skal 
finansiere fremtidens velfrd og de udfordringer, som kommunen ogsg star overfor 
med bl.a. den gronne omstilling. Vi har sgledes tiltro til fortsat stor vkst i 
arbejdspladser og indbyggere i perioden 2023-26. 

Pg trods af de begrnsninger, den nye kommunale udligningsordning siden budget 
2021 har lagt pg kommunens okonomi, har forligspartierne derfor i budgettet afsat 
penge til den demografiske udvikling, hvor Lringsomrgdet har fget tilfort 13,5 
mio. kr. og Social omsorg 2,5 mio. kr. til at sikre velfrdsydelser til det stigende 
antal borgere. 

Samtidigt er der med en aendret prioritering og periodisering af nogle af de 
anIgsprojekter, som har indgget i tidligere budgetforlig enighed blandt 
forligspartierne om en revideret investeringsoversigt, som indebaerer ivrksttelse 

og fortsttelse af de anIgsprojekter, som er absolut nodvendige ift. kommunens 
udvikling og borgerne. Det indebaerer blandt andet tre nye pasningstilbud samt 

frdiggorelsen af det nye demensplejehjem, som sikrer en bedre indsats for 
kommunes borgere. 

Som afst for budgettet er der gennemfort en inddragende proces, og de over 500 
horingssvar og dialogerne i processen med borgere, virksomheder og ansatte har 
udgjort et vigtigt kvalificerende, demokratisk grundlag for parterne. 

At sikre et budget i balance har krvet en rkke hgrde og store beslutninger hos 
forligspartierne, som vil have konsekvenser for bgde borgere, virksomheder og 
medarbejdere. Men forligspartierne er enige om, at de aftalte besparelser 
kombineret med en stigning i kommuneskatten, selvbudgettering samt et fortsat 
fokus pg at sikre vksten i kommune bidrager til en storre robusthed i okononnien i 
de nste gr. 

En vsentlig forudstning i budgetIgningen har vret, at vi tror pg, at vi fortstter 

den okonomiske vkst i kommunen. Selvom den okonomiske situation i Danmark og pg 
verdensplan er blevet mere usikker igennem 2022, sg forudstter vi, at beskftigelsen 

blandt borgerne og skatteindta✓gterne i Hedensted Kommune fortsat vil ligge pg et hojere 
niveau end skonnet pg landsplan i 2023. 

Budgettet er sgledes baseret pg selvbudgetteringsprincippet, idet vores eget slum 
for skatteindtgter i 2023 ligger over det statsgaranterede skon. Det begrunder vi 
med en forventning om fortsat stor stigning i befolkningstallet og en okonomisk 
vkst, der ligger over niveauet pg landsplan, som det er skonnet af 
Finansministeriet. 
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Forligspartierne er desuden enige om at understate plejen tttest pg borgerne ved 

at beholde demensaflastningsindsatsen for borgere i eget hjem. Derudover 
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Indsatser for at skabe balance pa de enkelte 
omrader 

Herunder er oplistet en rkke af de tiltag, som forligspartierne er enige om for at 

skabe balance pg de enkelte omrgder. 

Okonomiudvalget 
For at sikre et budget i balance er det nodvendigt at reducere i udgifterne pg 

Okonomiudvalgets omrgde ved at gennemfore reduktionstiltag pg i alt 18,2 mio. 

kr., som bl.a. omfatter administrative besparelser i Jobcentret pg 3,1 mio. kr., 

besparelser pg administration og ledelse i Social omsorg pa i alt 2,7 mio. kr., 

besparelser pg administration og ledelse i Vkst, Teknik og Fllesskab pg 2 mio. 

kr., besparelse ved omIgning af IT-systemer pg 0,6 mio. kr. Der henvises i ovrigt 

til den samlede oversigt i bilag 1. 

Udvalget for Beskmftigelse 
For at sikre et budget i balance er det nalvendigt at reducere i udgifterne pg 

beskftigelsesonnrgdet ved at gennemfore reduktionstiltag pg i alt 1,7 mio. kr. 

Reduktioner pg beskftigelsesomrgdet begrundes med den meget lave ledighed i 

kommunen lige nu. Der henvises til den samlede oversigt i bilag 1. 

Forligspartiernes er samtidig enige om at friholde indsatser med direkte 

borgerkontakt ved at bevare aftentelefons gbningstid i Socialpsykiatrien, sg vi 

sikrer, at borgere i udsatte situationer fortsat har mulighed for at sage vejledning 

og state i ydertimerne. 

Udvalget for Social Omsorg: 
Senior - og sundhedsomradet 

For at sikre et budget i balance er det nalvendigt at reducere i udgifterne log 

senioromrgdet ved at gennemfore reduktionstiltag pg i alt 1,8 mio. kr., som 

omfatter reduktion af nattevagt pg plejehjem fra 2 til 1 nattevagt samt besparelser 

ifm. implementering af ny praksis for inkontinens- og stomihjlpemidler. Der 

henvises til den samlede oversigt i bilag 1. 

Forligspartierne bakker endvidere op om gennemforslen af en plejeboliganalyse 

med henblik pg at sikre, at plejeboligkapaciteten i Hedensted Kommune stemmer 

overens med de fremtidige behov. 
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friholdes aktivitetsmuligheder for kommunens arldre borgere, Den Sociale 
Dimension samt fastholdelse af madlavning i kokkenerne pa plejehjem. 
Forligspartierne onsker desuden at det under puljen til "Aktiviteter inde og ude" 
sikres, at der er konkrete aktiviteter pg plejehjemmene og at indsatserne under 
den Sociale Dimension ogsg dkker indsats mod ensomhed. 

Voksenhandicapomradet 
For at sikre et budget i balance er det nodvendigt at reducere i udgifterne pa 
handicapomrgdet ved at gennemfore reduktionstiltag pg i alt 4,8 mio. kr., som 
blandt andet omfatter besparelser som folge af fjernelse af ekstra feriedage for 
borgere i bofIlesskab, besparelser ved aendringer i rammerne for pdagogisk 
ledsagelse i bofIlesskaber samt omIgning af botilbud til bomiljo. Der henvises i 
ovrigt til den samlede oversigt i bilag 1. 

Der har i en grrkke endvidere vret en stigning i antallet af borgere med behov 
for hjlp pg VoksenhandicapomrSdet. Det udfordrer de okonomiske rammer pg 
omrgdet. Samtidigt er Hedensted Kommunes udgifter til omrgdet hojere end mange 
sammenligningskommuner og i den hoje ende pg landsplan. Der er derfor behov for 
at gentnke tilgangen pg omrgdet. 

Derfor bakker forligspartierne op om Handleplan for Voksne med handicap 2023-
2026, som tager udgangspunkt i et onske om at skabe en udvikling af omrgdet, der 
er helhedsorienteret og tager udgangspunkt i den enkeltes dromnne og mgl, sgvel 
som onske om selvbestemmelse og om at vre til vrdi for fllesskabet. Samlet 
afsttes 62,9 mio. kr. af kommunekassen i perioden 2023-26 til at finansiere den 
okonomiske handleplan for onnrgdet. 

Udvalget for Laering 
Skoler 

Forligspartierne er enige om at understate den decentrale organisering og 
udviklingen af kommunens lokalsamfund ved ifm. dette budget at friholde 
folkeskolerne for besparelser og ndringer i skolestrukturen. 

For at sikre et budget i balance er det nalvendigt at reducere i udgifterne pg 
skoleomrgclet ved at gennemfore reduktionstiltag, som prinnrt omfatter reduktion 
af tildeling til specialklasser generelt og pg enkelte skoler. Der henvises til den 
samlede oversigt i bilag 1. 

Dagtilbud 

Dagtilbudsonnrgdet opprioriteres generelt i budgettet med i alt 20 mio. kr. til at 
dkke udgifterne til pasning af det stigende antal born i Hedensted Kommune. 
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For at sikre et budget i balance er det nalvendigt at reducere i udgifterne pg 

dagtilbudsomrgdet ved at gennemfore reduktionstiltag pg i alt 3,6 mio. kr., som 
omfatter besparelse ifm. sammenIgning af Tofteskovens bornehuse. Der henvises 

til den samlede oversigt i bilag 1. 

Samtidigt er forligspartierne enige om at understate den decentrale organisering 
og de smg lokalsamfund ved ifm. dette budget at friholde ovrige dagtilbud for 

sammenIgning. 

Born og Familie 
For at sikre et budget i balance er det nalvendigt at reducere i udgifterne indenfor 
Born og Familie ved at gennemfore reduktionstiltag pg i alt 4,2 mio. kr., som blandt 
andet omfatter besparelse pg billigere anbringelser, fmrre tilbud pg 

dagbehandlingstilbuddet Ankersvej, og fjernelse af muligheden for parsamtaler. De 
nuvrende ungesamtaler viderefores fremadrettet ved etablering af tvwrfagligt 
team, der fortsat kan sikre let tilgngelig rgcl og vejledning. Dette sker i et 

samarbejde mellem UU, PPR og ungeenheden. Der henvises til den samlede 
oversigt i bilag 1. 

Forligspartierne er samtidigt enige om at bevare den frivillige hjlp til familier via 
Home-start gennem en omlwgning af finansieringen (via §18-midlerne). 

Vaekst, Teknik og Faellesskab 

Udvalget for Fmllesskab 

For at sikre et budget i balance er det nalvendigt at reducere i udgifterne under 

Udvalget for Fllesskab ved at gennemfore reduktionstiltag pg i alt 6,7 mio. kr., 
som omfatter reduktion af §18 midler til frivilligt socialt arbejde, reduktion af midler 

til landdistriktsudvikling samt reduktion i lokaletilskud til idrwtshaller. I forhold til 
sidstnvnte tiltag udarbejdes nye retningslinjer pg omrgdet - herunder at 

praecisere, at det ogsg gwIder kommunale boldhaller. Der henvises i ovrigt til den 
samlede oversigt i bilag 1. 

Forligspartierne har desuden aftalt, at Mobilitetsplanen tages op til fornyet droftelse 
i 2023. 

Partierne ser endvidere frem til i 2023 at drofte en samlet El-ladestanderplan for 

hele Hedensted Kommune. 

Udvalget for Teknik & MiljO 

For at sikre et budget i balance er det nalvendigt at reducere i udgifterne under 
Udvalget for Teknik & Miljo ved at gennemfore reduktionstiltag pg i alt 2,6 mio. kr., 
som omfatter reduktion af rammen for vintervedligehold af veje, mindre brug af 
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eksterne leverandorer samt besparelse pg Materielggrden. Der henvises i ovrigt til 
den samlede oversigt i bilag 1. 

Forligspartierne er enige om at viderefore Naturpuljen i 2023 pg 500.000 kr. 
Formglet med puljen er at inspirere, facilitere og understate lokale borgerdrevne 
projekter, der bidrager til gran omstilling og en bredygtig livsstil generelt, 
herunder livskvalitet i sammenhng med natur. 

Udvalget for Vmkst & Klima 

For at sikre et budget i balance er det nodvendigt at reducere i udgifterne under 
Udvalget for Vkst og Klima ved at gennemfore reduktionstiltag pg i alt 0,1 mio. 
kr., som omfatter reduktion af Innovationspuljen. Der henvises i ovrigt til den 
samlede oversigt i bilag 1. 

Forligspartierne er endvidere om at bakke op om de strategiske tiltag, der swttes i 
vrk for at sikre en vkst i balance, sgsom bosaetningsstrategien, boliganalyser, 
planstrategier, som er med til at sikre de bedst mulige rammer for kommunens 
fremadrettet ykst og omstilling til fremtidens udfordringer. 

AnImg og infrastruktur i perioden 2023-2026 

Forligspartierne onsker at arbejde videre med at gore Hedensted Kommune til en 
attraktiv boswtnings- og erhvervskommune, og det krver anIgsinvesteringer. 

AnIgsomrgdet er prget af reducerede finansieringsmuligheder, idet 
kommunernes anIgsfinansiering og lgnemuligheder er blevet beskgret med 
Okonomiaftalen for 2023, ligesom kommunens rgderum for anIg er begrnset 
som folge af de okonomiske udfordringer. 

Derfor har forligspartierne matte foretage en aendret prioritering og periodisering af 
nogle af de anIgsprojekter, som er indgget i tidligere budgetforlig, sgledes at 
nogle anlwg skubbes til senere gr. Dog sgledes, at der fortsat anlaegges for 70 mio. 
kr. i 2023 som forudsat i den okonomiske politik. I overslagsgrene 2024 - 2026 
sages anIgsbudgettet foroget til 80 mio. kr. grligt finansieret via en bedre 
udnyttelse af de kommunale ejendomme / reduktion i lejemgl. 

Forligspartierne er enige om en revideret investeringsoversigt, som i 
budgetperioden 2023-2026 indebwrer ivwrksttelse og fortsttelse af de 
anIgsprojekter, som er absolut nalvendige ift. kommunens udvikling og 
borgerne: 

• Demensplejehjem inkl. merudgifter til frdiggorelsen 
• Tre nye pasningstilbud i hhv. Hedensted og Tarring til at sikre 

pasningsmuligheder til det stigende antal born 
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• Stor pulje til skolerenoveringer 

• Vedligehold af bygningsmassen 

• Varmekonverteringer i de kommunale ejendomme vk fra gas 

• Renovering af vejbroer 

• Cykelstipulje 

• Hojvandssikring i Juelsnninde 

• Vejen ost for Hedensted 

• Omfartsvej i Hedensted Syd 
• Byens Hus i Losning 

• Lyskryds i Losning 

Styring of jordforsyning 

Forligspartierne er endvidere enige om, at der skal sikres en strammere styring af 

jordforsyningsonnrgdet. Der indfores en ny styringsmodel for omrgdet, sgledes at 

det sikres, at investeringer hurtigere tjener sig ind for kommunen. Aftalepartierne 

er ogsg enige, at der skal ske frasalg af overskydende grunde. Mglet er et saig pg 

30 mio. kr. i perioden. 

Yderligere initiativer i 2023 

Fortsat fokus p5 effektiv brug af kommunens bygninger 
Forligspartierne er enige om, at der skal vaere et fortsat fokus pg at sikre kioge 

kvadratmeter, sg vi sikrer frre og mere energirigtige kvadratmeter. 

Der skal udarbejdes en analyse af den samlede bygningsmasse, som Hedensted 

Kommune ejer eller lejer sig ind i til kommunale aktiviteter mhp. minimering af den 

bygningsmasse, der skal driftes og vedligeholdes for kommunale midler. 

I analysen skal endvidere indgg mulighed for frasalg/afvikling af kvadratmeter - og 

herunder samling af administrative funktioner pg fwrre adresser. 

Til fornnglet nedswttes en politisk folgegruppe (kapacitetsudvaig) med reference til 

Okonomiudvalget. Gruppens opgaver bliver bl.a. at reducere kommunens 

lejeudgifter, at udnytte kommunes bygninger bedst muligt og nedswtte de samlede 

udgifter til bygninger og lokaler samlet set. Arbejdet foretages uden at wndre log 

antallet af skoler. Der udarbejdes et srskilt kommissorium for opgaven, som 

behandles i Okonomiudvalget i november 2022. 

Det forventede provenu fra arbejdet i Kapacitetsudvalget anvendes til at forage 

anlwgsbudgettet i 2024 og frem med 10 mill.kr. Dette skal dog genbudgetteres i 
forbindelse med budget 2024, ngr resultaterne af kapacitetsudvalgets arbejde 

foreligger. Hvis det ikke Iykkes at realisere de 10 mio. kr. grligt i 
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Kapacitetsudvalgets arbejde, reduceres anIgsbudgettet til skolerenoveringer med 
de manglende midler i overslagsgrene. 

Halvarligt pristjek 

Aftalepartierne er endvidere enige om, at Okonomiudvalget i perioden gennemforer 
et halvgrligt pristjek pg omrgder med mulighed for konkurrenceudsttelse, sgledes 
at vi lobende holder oje med, om vores borgere kan fa bedre og billigere losninger 
ved ekstern aktor. Forste pristjek gennemfores december 2022. 

Udligning 

Den seneste udligningsreform og deraf folgende konsekvenser for kommunens 
okonomi har understreget, at det er vigtigt fortsat at have fokus pg at pgvirke de 

rammer, som er sg vigtige for vores kommune. Forligspartierne er enige om at 
arbejde med at pgvirke udligningen mhp. at styrke Hedensted Kommunes okonomi 
i de kommende gr. 

Almene boliger og privat udlejning 

Hedensted Kommune oplever en stigende interesse i opforslen af private 
udlejningsboliger og almene boliger. Der er sgledes igangsat planlgning og 
opforelse af samlet set 240 almene boliger i Glud, Stenderup, Ale, Tarring, Oster 
Snede, Uldum og Hedensted. Samtidigt er en rkke private udlejningsboliger pg 
vej i lokalsamfundene Stouby, Korning, Lindved, Oster Snede, Barrit, Losning samt 
i de stare byer. Forligspartierne vil sage for at der udarbejdes lokalplaner hertil i 
2023. 

Forligspartierne er enige om, at opforelsen af disse boliger er med til at sikre 
vksten i lokalsamfundene og understate Hedensted Kommunes decentrale 
struktur. Forligspartierne bakker sgledes op om denne udvikling og vil sikre, at 
kommunens planlaegning understater opforelsen af disse boliger, som kan vre 
med til, at vi tiltrkker endnu flere nye borgere til kommunen, og at endnu flere 
borgere bostter sig i vores lokalsamfund. 

Fokus p3 vckst og klima 

Hedensted Kommune onsker en skarpere klimaprofil og har tilsiuttet sig DK2020 og 
formuleret en klimavision, der skal stte den politiske retning for en synergi 
mellem vkst og klima i kommunen. Forligspartierne bakker op om, at Hedensted 
Kommune gennem partnerskaber mellem erhvervsliv, borgere og ovrigt 
civilsamfund skaber konkrete forandringer og en gran omstilling af vores made at 
leve og drive forretning pg. 

Vi skal i et strkt partnerskab med vores erhvervsliv bringe os pg forkant med den 
gronne erhvervsudvikling, da det giver en konkurrencefordel og mulighed for at 
tiltrkke nye virksomheder. Vi skal ogsg i forpligtende fllesskaber med borgere 
og virksomheder sikre en klimarobust kommune, der kan hgndtere fremtidens 
klimaudfordringer. 
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Compas skal ogsg fremadrettet v.re en central spiller i arbejdet med den gronne 

omstilling og partnerskaberne med erhvervslivet. 

Sikker energiforsyning 
Hedensted Kommune har udvist handlekraft log energibesparelser og bidrager i 

samarbejde med forsyningssektoren til at sikre robusthed i forhold til den lokale 

forsyningssikkerhed i den nuvrende energiforsyningssituation. 

Forligspartierne bakker op om de igangsatte initiativer ift. reduktion af 

energiforbruget samt energiforsyningssituationen og arbejdet med 

energioptimering i kommunen. Forligspartierne er ogsg enige om, at det er vigtigt 

at sikre et strategisk fokus pg den samlede energiforsyning- og planIgning for 

hele kommunen og imodeser derfor forslaget til en strategisk energiplan. 

Finansiering 
Aftalen om et budget i balance finansieres primrt ved at aendre det budget, der 

blev godkendt ved 1. behandlingen pa folgende punkter: 

• Der sker en stigning af kommuneskatten pg 0,12% 

• Kommunen vIger selvbudgettering pba. en klar forventning om en bedre 

udvikling i Hedensted Kommune i 2023 end antaget af staten. Dette 

forudsttes af give en merindtgt pg 30 mio. kr. 

• Gennemforelse af 50 reduktionsforslag fra kataloget over reduktionsforslag 

og andre tiltag beskrevet i vedlagte oversigt. 

• Fjernelse af reduktionsforslaget pg 10 mio. kr., som vedrorte fremrykning af 

fuld effekt af Effektivisering og forenkling ("gronthoster") fra 2021 til 2023. 

• Fjernelse af reduktionsforslaget pg 20 mio. kr., som indebar reduktion af 

pris- og lonfrernskrivning. 

Det samlede forligsmateriale omfatter budgettet vedtaget af Kommunalbestyrelsen 

ved 1. behandling af budgettet for 2022-2025 den 12. september 2022, denne 

budgetaftale, bilag om reduktionstiltag, anlaegsoversigt og ny hovedoversigt. 
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KOMMUNE 

Afsluttende bemaerkninger 

Budgetforliget indggs under forudstning af, at kommunerne i fllesskab 
overholder de aftalte rammer for 2023, som de fremggr af okonomiaftalen for 
2023, der er indgget mellem KL pa vegne af kommunerne og Regeringen, vedr. 
servicerammer, anlaegsrammer og kommuneskatten. 
Juelsminde, den 3. oktober 2022 
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Bilag 1: Tiltag for en okonomi i balance 

Omrade Indhold 2023 2024-2026 

HEDENSTED 
KOMMUNE 

Okonomiudvalget 
Vkst, Teknik og 
Fllesskab 
Social omsorg 
Beskftigelse 
Tvaerggende 
Tvaerggende 

Vkst, Teknik og 
Fllesskab 

Kommunaldirekto 
ren 

Kommunaldirekto 
ren 

Kommunaldirekto 
ren 

Borgmestersekret 
ariat 

Borgmestersekret 
ariat 

Beskftigelse 

Beskftigelse 

Beskaeftigelse 

Borgmestersekret 
a riatet 

Beskftigelse 

Borgmestersekret 
a riatet 

okonomi, 
Personale og IT 

Okonomi, 
Personale og IT 

Leering 

Social omsorg 

Beskftigelse 

Vkst, Teknik og 
Fllesskab 

Reduktion i ledelse og udviklingsfunktion 
Ny ledelse og stabsorganisering 
Jobcentret 
Reduktion af budget til arbejdsskader 
Reduktion af puljer i hele organisationen 

Implementering af byggesagsgebyr 

Overhead - INDTFEGTER 

Tilpasning af budget til direktorlonninger 
Reduktion i budget til 
tjenestemandspension 

Reduktion af puije 

Reduktion af budget til avisannoncer 
mhp. oget digitalisering 

Reduktion af 1 administrativ grsvmrk 
ifm. omlwgning til anden aktor 
Reduktion af 1/2  administrativt grsvrk i 
Ungeenheden 

Reduktion pga. arndrede administrative 
sagsgange 
Tvriggende reduktion i administrative 
moder med eksterne gster 
Reduktion pga. aendret arbejdsgang og 
timereduktion i administrationen i 
Borgerservice 
Tilpasning af budget for 
Kommunalbestyrelsen 

Omlaegning af systemer - IT 
Udvidelse af vakanceperioden ved 
genbesttelse af stillinger 

fEndret tildelingsmodel for specialtilbud: 
Barrit, Losning og Rask Wine 
Personalereduktion i Stab og udvikling 
ved reduktion af state til decentrale 
driftsomrgder 

OmIgning af behandlerstilling i 
Rusmiddelcenter 
Tilpasning af administration ift. affald, 
genbrug og rottebekmpelse  

2.000.000 
2.000.000 
2.000.000 
2.000.000 
1.000.000 

2.200.000 

1.075.000 

210.000 

1.000.000 

210.000 

50.000 

550.000 

262.000 

62.000 

200.000 

100.000 

300.000 

600.000 

155.000 

600.000 

704.000 

60.000 

600.000  

2.000.000 
2.000.000 
2.000.000 
2.000.000 
1.000.000 

2.200.000 

974.000 

210.000 

1.000.000 

210.000 

50.000 

550.000. 

262.000 

62.000 

200.000 

100.000 

100.000 

600.000 

255.000 

600.000 

704.000 

60.000 

600.000 
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HEDENSTED 
KOMMUNE 

Beskwftigelse 

Reduktion af antal vejledere/beskrivelser 
i Aktivcentret Danmarksvej 266.000 355.000 

Udvalget for Beskmftigelse 

   

Reduktion i budget til FGU pba. forventet 

  

Beskwftigelse fwrre elever 697.000 697.000 

 

Tilpasning som folge af strammere 

  

Rusmiddelcenter kriterier for clognbehandling 500.000 500.000 
Socialpsykiatrien Nedlwggelse af vakant stilling 500.000 500.000 
Udvalget for Social omsorg 

  

Voksenhandicap Fjernelse af egne feriedage 1.000.000 1.000.000 

 

Praksisndring vedr. pwdagogisk 
ledsagelse ifm. fritidsaktiviteter i egne 

  

Voksenhandicap bofwIlesskaber 2.200.000 2.200.000 

 

OmIwgning af Lunavej til bomiljo med 

  

Voksenhandicap stotte fra Mestringsenhed 500.000 500.000 
Voksenhandicap Bevillingsgennemgang af BPA §96 1.000.000 2.500.000 

Voksenhandicap-

 

Implementering af praksis fra andre 
kommuner vedr. inkontinens - og 

  

og senior stomihjwIpemidler 700.000 700.000 

 

Ornigning af kommunalt tilsyn med 

  

Senior hjemmeplejen og plejehjem 94.000 94.000 

 

Nedlwggelse af en nattevagt pS Oster 

  

Senior Snede plejehjem fra 2 til 1 nattevagt 1.000.000 1.000.000 

 

Afskaffelse af borgertilfredsheds-

   

Senior undersogelse hvert 4. gr 125.000 125.000 

 

Reduktion af hyppighed af frivilligfesten 

  

Social omsorg til hvert andet Sr 65.000 65.000 

Udvalget for Leering 
Samling af Tofteskovens bornehuse pS 

  

Dagtilbud en matrikel 300.000 300.000 

 

Reduktion i tilskud til befordring til Team 

  

Born og Familie for Inkluderende Pdagogik 200.000 200.000 
Born og Familie Billigere anbringelser 3.000.000 3.000.000 
Born og Familie Homestart finansieres via §18 midler 0 350.000 
Born og Familie Frre tilbud pS Ankersvej 500.000 500.000 

 

Reduktion af normering til Team for 

  

Born og Familie Inkluderende Peedagogik 1.500.000 1.500.000 

Skoler 
Reduktion af tildeling til special: Barrit, 
Losning og Rask Molle (L/E12) 400.000 1.800.000 

Skoler Reduktion af tildeling til Specialklasser 880.000 2.100.000 

 

Reduktion af tildeling til Special: 

  

Born og Familie Bakkevej Dogntilbud 700.000 700.000 

 

Stordriftsfordele og synergi efter samling 

  

Tandplejen af klinikkerne i Hornsyld 300.000 300.000 
Tandplejen Fastprisaftale 300.000 300.000 
Born og Familie Nedlggelse vederlagsfri parsamtaler 300.000 300.000 

 

Ungesamtaler omIgges til tvaerfaglige 

  

PPR samtaler i eget regi 500.000 500.000 
Ungdommens 
Uddannelsesvejle Reduktion af Ungdommens 

  

dning Uddannelsesvejledning 300.000 300.000 
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H EDENSTED 
KOMMUNE 

   

Reduktion af Sundhedsplejen gennem 
neddrosling af de forebyggende 

  

Sundhedspleje indsatser i Styrker pa tvmrs 200.000 200.000 

 

Reduktion af Imse- og 
sprogkonsulentfunktion i dagtilbud og 

  

PPR/dagtilbud skoler 1.000.000 1.000.000 

 

Ophvelse af fastfrysning af 

  

Dagtilbud forldrebetaling 1.600.000 1.600.000 
Udvalget for Fmllesskab 
Fritid og ' Reduktion af stotte til frivilligt socialt 

  

tmllesskab arbejde §18 1.000.000 500.000 
Vmkst og Reduktion af midler til 

  

udvikling landdistriktsudvikling 1.000.000 500.000 
Fritid og 
fmllesskab Reduktion i lokaletilskud til idrmtshaller 4.474.000 4.474.000 
Fritid og 

   

Faellesskab Awardfest reduceres til hvert andet gr 250.000 125.000 
Fritid og Reduktion af voksenundervisning - 

  

Fmllesskab  folkeoplysning 250.000 250.000 
Fritid og 

  

Fllesskab Tilpasning af biblioteker 200.000 200.000 
Udvalget for Teknik og Miljo 
Natur, Vej og Genbrug af brondslam, gl. fliser og 

  

AnIg fejesand 200.000 200.000 
Natur, Vej og 

  

AnImg Reduktion af vintervedligehold af veje 800.000 800.000 I 
Mindre brug af eksterne leverandorer 600.000 600.000 

hNatur, Vej og T 

 

Anlaeg Materielggrden 1.000.000 1.000.000 
Udvalget for Vaekst 
Vkst og 
udvikling 
Effektivisering og 

og Klima 

Reduktion af Innovationsbuilen (VK1 
forenkling 

100.000 100.000 

Tvrggende "g rc nthoster" 20.000.0001 
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lUI H EDENSTED 
KOMMUNE 

Bilag 2: AnIzegsoversigt 

Udvalg Projekt 2023 2024 2025 2026 Senere 

Okonomiudvalg 

       

Landsbyggefonden (8.24) 3.000 

     

Kapacitetsudvalg - kloge m2 

 

-10.000 -10.000 -10.000 

  

Ufordelte anIg 

 

5.580 

 

3.700 

  

Okonomiudvalg i alt 0 -1.420 -10.000 -6.300 0 

Lmring 

       

Hedensted udearealer 2.000 1.500 

    

Ny daginstitution pa Arupvej, 
Hedensted 

10.180 28.920 

    

Daginstitution Tarring 8.500 

   

32.000 

 

Daginstitution Hedensted 8.500 

 

32.000 

   

Skolerenoveringer 

 

10.000 15.000 25.000 

  

Udvalget for Lwring i alt 29.180 40.420 47.000 25.000 32.000 

Social omsorg 

       

Nye plejecentre Juelsminde og 

    

30.000 

 

Losning 

      

Demensbyggeri, inkl. merudgifter til 
frdiggorelsen 

26.300 

      

-2.680 

     

Udvalget for Social Omsorg i alt 23.620 0 0 0 30.000 

Fmllesskab 

       

Pulje til bygningsvedligeholdelse 6.000 

 

6.000 6.000 

  

(drift) 

      

Varmekonverteringer i de 
kommunale ejendomme vzek fra gas 

5.315 3.696 2.673 1.702 

  

Kulturhus/Bibliotek Hedensted 

    

37.000 

 

Midtby 

      

Nedrivningspulje 

    

3.000 

 

Udvalget for Fmllesskab i alt 11.315 3.696 8.673 7.702 40.000 
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lU
I HEDENSTED 

KOMMUNE 

Udvalg Projekt 2023 2024 2025 2026 Senere 

Teknik & Milj0 

       

Omfartsvej ost om Hedensted, Etape 5.000 26.000 

    

1 

      

Overholmsprojekt/omfartsvej 

      

Hedensted syd 

  

10.800 9.800 

  

Sideudvidelse veje 

 

2.000 2.000 2.000 

  

Cykelstipulje 

 

1.000 

    

Lyskryds i Losning 

  

1.700 

   

H&veflade i Losning 

  

500 

   

Vejbroer 

 

1.000 

    

Spettrupvej 1.000 

     

Udvalget for Teknik & MHO) i alt 6.000 30.000 15.000 11.800 0 

Vwkst & Klima 

       

Spejderhus Rask Wile 

 

1.000 1.000 

   

Hojvandssikring i Juelsminde 

  

5.000 10.000 

  

Byens hus i losning, suppleret af 
hensigtserklring 

   

16.500 

  

Borgerhuse, understotte lokale 
projekter 

    

4.000 

 

Byprojekter, herunder 
baneunderforing 

    

4.000 

 

Centerbyerne 

  

6.000 7.000 

  

Udvalget for Vwkst & Klima i alt 0 1.000 12.000 33.500 18.800 

 

Lanoptagelse afledt af anlmg -5.315 -3.696 -2.673 -1.702 0 

 

I alt alle udvalg 70.115 73.696 72.673 71.702 120.800 

  

-5.315 -3.696 -2.673 -1.702 0 

 

Nettoudgift alle udvalg 64.800 70.000 70.000 70.000 120.800 
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HEDENSTED 
KONAMUNIE 

Bilag 3: Hovedoversigt budgetforlig 2023-26 

Mio. kr. Budget 
2022 

Budget- 
forslag 

Budget- 
overslag 

Budget- 
overslag 

Budget-
overslag 

   

2023 2024 2025 2026 

Indtgter Skatter -2.280,4 -2.426,4 -2.530,8 -2.619,4 -2.710,3 

 

/Endringsforslag / Selvbudgettering 

 

-30,0 0,0 0,0 0,0 

kndringsforslag / Skatteprocent 

 

-9,7 -10,3 -10,7 -11,1 

Udligning og generelle tilskud -694,5 -610,0 -626,2 -656,4 -666,1 

Indtxgter i alt -2.974,9 -3.076,1 -3.167,3 -3.286,5 -3.387,5 

Driftsudgift Serviceudgifter 

2.099,4 2.190,1 2.200,5 2.204,8 2.207,1 er m.v. 

kndringsforslag / reduktioner drift 

 

-47,9 -51,7 -51,7 -51,7 

Handleplan Voksenhandicap 0,0 25,3 22,3 15,3 0,0 

"Gronthoster" 

 

0,0 -20,0 -20,0 -20,0 

Overforselsudgifter m.v. 796,7 816,2 824,1 832,8 839,8 
Pris- og lonstigninger 2024-2026 ca. 0,0 0,0 9913 186,4 282,2 
Drift i alt 2.896,2 2.983,6 3.066,5 3.167,6 3.257,4 

Renter 1,3 4,6 4,7 4,9 5,0 
Driftsudgifter m.v. i alt 2.897,4 2.988,2 3.071,3 3.172,5 3.262,4 

Ordinwr driftsvirksomhed i alt (- = overskud) -77,4 -87,9 -96,0 -114,0 -125,2 

Balanceforskydninger m.v. 1,2 -23,7 -15,7 -14,6 0,9 
Afdrag pa Ian 36,2 34,1 31,9 32,5 33,0 
Afregning indefrosne feriemidler 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

Raderum til anlmg og kasse (- = raderum) -33,1 -70,4 -72,8 -89,1 -84,3 

Anleegsramme 23,3 64,8 70,0 70,0 70,0 

kndringsforslag / anIg 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 

heraf anIxgsprojekter 17,3 55,8 64,0 64,0 64,0 

heraf bygningsvedligehold 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

heraf indskud i Landsbyggefonden 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 

Kassemndring skattefinansieret omrade (+ = 
forbrug) -9 8 -5,6 -2 8 -19,1 -14,3 
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