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VISITATIONS- OG TILDELINGSKRITERIER
Sort: Oprindelig tekst

Rødt: Beregning af besparelsesmulighed ved en vis ændring af tildelingskriteriet. 

Visitations- og tildelingsopgave Udvalg Organisatorisk enhed Funktion ( Navn) Lovgrundlag + § henvisning

Anvendt fordelingsnøgle /
tildelingskriterier... (f.eks. gennemsnits
beløb pr borger, antal visiterede timer
eller børnetal)

Nettobeløb der
tildeles opgaven i

mio. kr.
(budgetgrundlag

2021)

Heraf med
mulighed for at

påvirke
(nettobeløb)

Besparelse i mio.
kr. ved den
forudsatte
ændring af

tildeling Bemærkning
Barselspulje PKØ Kommunaldirektøren Løn- og barselspuljer Minimum 80 % af

forskellen mellem
barselsdagpenge og den
faktiske lønudgift.

85 % af forskellen mellem
barselsdagpenge og den faktiske
lønudgift.

10,5 0,6

Barselspulje PKØ Kommunaldirektøren Løn- og barselspuljer Minimum 80 % af
forskellen mellem
barselsdagpenge og den
faktiske lønudgift.

80 % af forskellen mellem
barselsdagpenge og den faktiske
lønudgift.

10,5 0,6 0,6 Besparelse ved ændring fra 85 % til 80 % kompensation.

Centersygeplejersker Social Omsorg Senior Plejehjem Hjemmesygepleje Sundhedslovens § 138 Tildelingsnøgle: 0,05 PE pr beboer 7,6 Ja kan ændres hvis
det besluttes

Opgaven forsvinder ikke, en reduktion af tildelingen, vil
betyde øget arbejdspres eller skal i stedet varetages af de
udekørende sygeplejersker.

Centersygeplejersker Social Omsorg Senior Plejehjem Hjemmesygepleje Sundhedslovens § 138 Tildelingsnøgle: 0,04 PE pr beboer 7,6 Ja kan ændres hvis
det besluttes

1,5 Besparelse ved ændring fra 0,05 PE til 0,04 PE

Plejehjem Social Omsorg Senior Plejehjem Pleje og omsorg mv. af primært
ældre undtaget frit valg af
leverandør

Lov om Social service §§ 83,
83a, 85 og 93

Fast ramme: Tildelt pr. bolig fast beløb 99 Ja kan ændres hvis
det besluttes

Plejeboliger visiteres via velfærdsrådgivningen. Individuel
vurdering af borgernes plejebehov  på plejehjemmene
foretages af centersygeplejersken.

Plejehjem Social Omsorg Senior Plejehjem Pleje og omsorg mv. af primært
ældre undtaget frit valg af
leverandør

Lov om Social service §§ 83,
83a, 85 og 93

Tildeling pr. bolig fast beløb nedsættes
med 10 %

99 Ja kan ændres hvis
det besluttes

9,9 Besparelse ved ændring med 10 %.

Tilskudsmodel - idrætshaller Fritid og Fællesskab Kultur og Fritid Idrætsfaciliteter til børn og unge

Frivillig folkeoplysende
foreningsarbejde

Lokaletilskud

Folkeoplysningsloven LBK
nr 1115 af 31/08/2018 §
25, 26, 27 og 28 samt
bekendtgørelsens § 15, 16
og 17

Driftstilskud
Hal: 461.938 kr. pr. år
Gymnastiksal: 94.250 kr. pr. år
Lokaletiskud pr. haltime:
Hal: 457 kr. pr. time
Gymnastiksal: 235 kr. pr. time
1/3 hal: 178 kr. pr. time
Scene: 117 kr. pr. time
Lokaletilskud til mødelokaler og
omklædning:
Mødelokale: 52.982 kr.
Omklædningsrum til indendørsaktiviteter:
67.636 kr.
Omklædningsrum til udendørsaktiviteter:
56.561 kr.

21,7 Ja kan ændres hvis
det besluttes

Loven siger, at der skal være et driftstilskud for
kommunens brug af idrætshallerne, men ikke noget om
beløbets størrelse.
Hallerne er gjort gratis, så derfor betaler kommunen 100 %
i lokaletilskud. Loven siger minimum 65 %. Kommunen
bestemmer selv timeprisen.
Lokaletilskud til udendørs omklædning og mødelokaler.
Loven siger ikke noget om beløbsstørrelse.
Herudover politisk vedtaget særordning, hvis hallerne
huser forsamlingshuse, billard, skytteforening.
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Tilskudsmodel - idrætshaller

SCENARIE 1 - alle tilskud nedsættes
med 10%

Fritid og Fællesskab Kultur og Fritid Idrætsfaciliteter til børn og unge
Frivillig folkeoplysende
foreningsarbejde
Lokaletilskud

Folkeoplysningsloven LBK
nr 1115 af 31/08/2018 §
25, 26, 27 og 28 samt
bekendtgørelsens § 15, 16
og 17

Alle tilskud reduceres med 10 %. 21,7 Ja kan ændres hvis
det besluttes

2,17 Besparelse ved ændring med 10 %.
Ingen konsekvens for foreningerne, da kommunen stadig
dækker 100% af udgiften til hallerne.
Hallerne vil blive ramt økonomisk, men det er meget
individuelt, hvor meget. Herunder er kommunens største
og mindste centers tab opgjort ved forbrug 2019.
Hedensted: 572.000 kr.
Langskov: 95.000 kr.

Tilskudsmodel - idrætshaller

SCENARIE 2 - driftstilskuddene og
lokaletilskud til mødelokaler og
omklædning fastholdes.
Kommunen dækker fremadrettet
kun lovens minimum til
lokaletilskud pr. haltime.

Fritid og Fællesskab Kultur og Fritid Idrætsfaciliteter til børn og unge
Frivillig folkeoplysende
foreningsarbejde
Lokaletilskud

Folkeoplysningsloven LBK
nr 1115 af 31/08/2018 §
25, 26, 27 og 28 samt
bekendtgørelsens § 15, 16
og 17

Kommunens andel af lokaletilskud til
haltimer i idrætshallerne sættes ned til
lovens minimum = 65 %

Der er i 2021 afsat 12,1 mio. kr. til
lokaletilskud til idrætshallerne. 3,6 mio.
kr. vedr. øvrige lokaletilskud skal
fratrækkes, da det kun er betaling for
haltimerne der påvirkes.

21,7 Ja kan ændres hvis
det besluttes

3,0 Besparelse med nedsættelse til 65 % tilskud.    Ingen
konsekvens for hallerne, som vil få samme beløb udbetalt
som hidtil.
Foreningerne som benytter hallerne vil blive ramt
økonomisk, da de vil skulle betale 35 % af udgiften
fremadrettet = 160 kr. pr. time i 2020 for en almindelig
hal. Der er ikke regnet på alle foreningers tab, men det vil
for 2 af de store foreninger betyde:
Østjysk HK: 290.000 kr. i udgift
Hedensted Gymnastik: 245.000 kr. i udgift
Vil betyde kontingentstigninger.

Tilskudsmodel - svømmehaller Fritid og Fællesskab Kultur og Fritid Idrætsfaciliteter til børn og unge

Lokaletilskud

Folkeoplysningsloven LBK
nr 1115 af 31/08/2018 §
25, 26, 27 og 28 samt
bekendtgørelsens § 15, 16
og 17

3 individuelle aftaler, hvor der er afsat
forskellige beløb til driftstilskud og
lokaletilskud. Aftalerne er ikke ensartede.

8,5 Ja kan ændres hvis
det besluttes

Loven siger, at der skal være et driftstilskud for
kommunens brug af svømmehallerne, men ikke noget om
beløbets størrelse.
Kommunens andel af lokaletilskuddet udgør ca. 85 %.
Loven siger minimum 65 %.

Tilskudsmodel - svømmehaller

Scenarie 1 - Alle tilskud nedsættes
med 10 %

Fritid og Fællesskab Kultur og Fritid Idrætsfaciliteter til børn og unge

Lokaletilskud

Folkeoplysningsloven LBK
nr 1115 af 31/08/2018 §
25, 26, 27 og 28 samt
bekendtgørelsens § 15, 16
og 17

Alle tilskud reduceres med 10 %. 8,5 Ja kan ændres hvis
det besluttes

0,85 Besparelse ved ændring med 10 %.
Ingen konsekvens for hallerne, som vil få samme beløb
udbetalt som hidtil.
Foreningerne som benytter hallerne vil blive ramt
økonomisk, da de vil skulle betale 35 % af udgiften
fremadrettet i stedet for de nuværende ca. 15 %.

Tilskudsmodel - svømmehaller

Scenarie 2 - driftstilskud fastholdes.
Kommunen dækker fremadrettet
kun lovens minimum til
lokaletilskud pr. svømmehalstime.

Fritid og Fællesskab Kultur og Fritid Idrætsfaciliteter til børn og unge

Lokaletilskud

Folkeoplysningsloven LBK
nr 1115 af 31/08/2018 §
25, 26, 27 og 28 samt
bekendtgørelsens § 15, 16
og 17

Kommunens andel af lokaletilskud til
timer i svømmehallerne sættes ned til

lovens minimum = 65 %. Afsat 4,1 mio. kr.
til dette i budget 2021

8,5 Ja kan ændres hvis
det besluttes

1,0 Besparelse ved nedsættelse til 65 % tilskud.
Konsekvensen vil være at primært de store rideklubber
bliver ramt. I regnskab 2019 ville Hedensted Rideklub
miste ca. 40.000 kr. Rideklubben Skovly og Tørring ville
hver især miste ca. 10.000 kr.
Mange af kommunens øvrige foreninger vil miste max.
5.000 kr. og de fleste mindre.

Lokaletilskud til foreninger udenfor
haller og svømmehaller

Fritid og Fællesskab Kultur og Fritid Lokaletilskud Folkeoplysningsloven LBK
nr 1115 af 31/08/2018 §
25, 26, 27 og 28 samt
bekendtgørelsens § 15, 16
og 17

70 % af udgifterne til lokaler. 2,3 0,2 Kommunens andel af lokaletilskuddet udgør 70 %. Loven
siger minimum 65 %.

Visitations- og tildelingsopgave Udvalg Organisatorisk enhed Funktion ( Navn) Lovgrundlag + § henvisning

Anvendt fordelingsnøgle /
tildelingskriterier... (f.eks. gennemsnits
beløb pr borger, antal visiterede timer
eller børnetal)

Nettobeløb der
tildeles opgaven i

mio. kr.
(budgetgrundlag

2021)

Heraf med
mulighed for at

påvirke
(nettobeløb)

Besparelse i mio.
kr. ved den
forudsatte
ændring af

tildeling Bemærkning
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Lokaletilskud til foreninger udenfor
haller og svømmehaller

Fritid og Fællesskab Kultur og Fritid Lokaletilskud Folkeoplysningsloven LBK
nr 1115 af 31/08/2018 §
25, 26, 27 og 28 samt
bekendtgørelsens § 15, 16
og 18

Lokaletilskud sættes ned til  lovens
minimum = 65%

2,3 0,2 0,2 Besparels ved nedsættelser til 65 % tilskud.
Konsekvensen vil være at primært de store rideklubber
bliver ramt. I regnskab 2019 ville Hedensted Rideklub
miste ca. 40.000 kr. Rideklubben Skovly og Tørring ville
hver især miste ca. 10.000 kr.
Mange af kommunens øvrige foreninger vil miste max.
5.000 kr. og de fleste mindre.

Medlemstilskud Fritid og Fællesskab Kultur og Fritid Frivillig folkeoplysende
foreningsarbejde

Folkeoplysningsloven LBK
nr 1115 af 31/08/2018 § 6
samt § 14 - 20

Tilskud på 183 kr. pr. medlem under 25 år
og handicappede.

2,1 Ja kan ændres hvis
det besluttes

Loven siger, at kommunen skal give aktivitetstilskud, men
ikke noget om beløbets størrelse. Medlemstilskud og
kursustilskud falder ind under aktivitetstilskud.

Medlemstilskud Fritid og Fællesskab Kultur og Fritid Frivillig folkeoplysende
foreningsarbejde

Folkeoplysningsloven LBK
nr 1115 af 31/08/2018 § 6
samt § 14 - 21

Tilskud reduceres med 10 %. 2,1 Ja kan ændres hvis
det besluttes

0,21 Besparelse ved ændring med 10 %.

Kursustilskud Fritid og Fællesskab Kultur og Fritid Frivillig folkeoplysende
foreningsarbejde

Folkeoplysningsloven LBK
nr 1115 af 31/08/2018 § 6
samt § 14 - 20

Tilskud på 75 % af kursusafgifter. Dog
max. 3.000 kr. pr. person pr. år

0,5 Ja kan ændres hvis
det besluttes

Loven siger, at kommunen skal give aktivitetstilskud, men
ikke noget om beløbets størrelse. Medlemstilskud og
kursustilskud falder ind under aktivitetstilskud.

Kursustilskud Fritid og Fællesskab Kultur og Fritid Frivillig folkeoplysende
foreningsarbejde

Folkeoplysningsloven LBK
nr 1115 af 31/08/2018 § 6
samt § 14 - 20

Tilskud reduceres med 10 %. 0,5 Ja kan ændres hvis
det besluttes

0,05 Besparelse ved ændring med 10 %.
Der er tale om meget små beløb, så de fleste vil nok stadig
sende de samme kursister af sted.

Forebyggende foranstaltninger Læring Børn og Familier Forebyggende foranstaltninger for
børn og unge

Serviceloven §11 + §52.3 +
§76 (efterværn)

Skøn i forhold til tidligere års forbrug, og
forventede udgifter til nuværende kendte
sager

18,1 Ja kan ændres hvis
det besluttes

Alle forebyggende foranstaltninger er underlagt en
visitering. Se mere på ark 2. Den enkeltes behov er
afgørende for valg af foranstaltning, og f.eks. på antallet af
bevilgede kontaktpersonstimer eller antallet af døgn og
vederlag i aflastning.

Forebyggende foranstaltninger Læring Børn og Familier Forebyggende foranstaltninger for
børn og unge

Serviceloven §11 + §52.3 +
§76 (efterværn)

Skøn i forhold til tidligere års forbrug, og
forventede udgifter til nuværende kendte
sager

18,1 Ja kan ændres hvis
det besluttes

Der regnes ikke på noget potentiale. Den enkeltes behov
og lovfastsatte takster

Anbringelser Læring Børn og Familier Opholdssteder m.v. for børn og
unge

Plejefamilier

Døgninstitutioner

Serviceloven §52.3.7 + §76
(efterværn)

Budget afsat til de nuværende kendte
anbringelsessager

11,6

22,3

27,8

Ja kan ændres hvis
det besluttes

Alle anbringelser er underlagt visitering i et
visitationsudvalg. Se mere på ark 2. Valget af
anbringelsessted tager udgangspunkt i barnet/den unges
behandlingsbehov og alder. Antallet af vederlag i
plejefamilier tildeles også efter en vurdering af
plejebehovet.

Visitations- og tildelingsopgave Udvalg Organisatorisk enhed Funktion ( Navn) Lovgrundlag + § henvisning

Anvendt fordelingsnøgle /
tildelingskriterier... (f.eks. gennemsnits
beløb pr borger, antal visiterede timer
eller børnetal)

Nettobeløb der
tildeles opgaven i

mio. kr.
(budgetgrundlag

2021)

Heraf med
mulighed for at

påvirke
(nettobeløb)

Besparelse i mio.
kr. ved den
forudsatte
ændring af

tildeling Bemærkning
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Anbringelser Læring Børn og Familier Opholdssteder m.v. for børn og
unge

Plejefamilier

Døgninstitutioner

Serviceloven §52.3.7 + §76
(efterværn)

0,5 mio. kr. pr. anbragt som på sigt flyttes
fra institution til plejefamilie.

Spørgsmålet er så, hvor mange der er
realistisk at flytte på sigt.

11,6

22,3

27,8

Ja kan ændres hvis
det besluttes

0,5 mio. kr. pr.
anbragt

En institutionsanbringelse koster i gennemsnit ca. 1 mio.
kr. (de dyreste og billigste er ikke medtaget. En
plejefamilie kostede gennemsnitligt i 2019 ca. 0,5 mio. kr.

I juni 2020 er fordelingen af anbringelser i
familieafdelingen:
Plejefamilie: 40
Netværkspleje: 7
Institution: 23
Øvrige: 1

I Børnehandicap er der i alt 8 anbringelser. Kendetegnet
ved disse er, at de er meget krævende og dyre, og primært
på institution. Disse kan ikke rummes i plejefamilie og er
ikke medtaget.

Aktivering generel kommentar Beskæftigelse Beskæftigelse Aktiveringsudgifter
anført Brutto -

statsrefusion anført
samlet.

Ja kan ændres hvis
det besluttes

Hedensted kommune har gennem en årrække konstant
haft et lavt niveau for udbetaling af forsørgelsesydelser,
sammenlignet med RAR-Østjylland og hele landet. En af
årsagerne til de lave forsørgelsesudgifter er den aktive
beskæftigelsespolitik, hvor der med udgangspunkt i den
virksomhedsrettede indsats er et højt aktiveringsniveau.
Hvis vi sænker aktiveringsniveauet er der en stor risiko for
at forsørgelsesudgifterne vil stige. Der er forskningsmæssig
evidens for at samtaler og virksomhedsrettet aktivering
giver de bedste beskæftigelsesresultater. Der et
minimumskrav til tilbud. Vi må ikke bare lade borgeren gå
passiv. (beskæftigelsesindikator).

Budgettildeling pr barn Læring Tandplejen Tandplejen Vejledning om omfanget af
og kravene til den
kommunale tandpleje

Der tildeles budget efter hvert barn i
aldersgruppen 3-17 år, ud fra alm
tandpleje, fordelingen mellem kommunal
og privat og en % den af en aldersgruppe
der forventen at skulle bruge
speialtandpleje. Gennemsnitspris pr barn,
er 992,- kr pr år

5,6 Ja kan ændres hvis
det besluttes

Beregnet ud fra tandplejens gennemsnitlige driftsudgifter
pr barn. Alm tandeftersyn + større eftersyn, 0-17 år

Budgettildeling pr barn Læring Tandplejen Tandplejen Vejledning om omfanget af
og kravene til den
kommunale tandpleje

Tildeling reduceres med 10 %. 5,6 Ja kan ændres hvis
det besluttes

0,56 Besparelse ved ændring med 10%      Konsekvensen er at
der bliver længere mellem indkald og dermed kan det give
forringet tandsundhed og flere reparationer af tænderne
(Hedensted er i den høje ende med caries i tænderne).
Konsekvensen kan også være at der ikke kan laves
forebyggelde behandlinger.

Visitations- og tildelingsopgave Udvalg Organisatorisk enhed Funktion ( Navn) Lovgrundlag + § henvisning

Anvendt fordelingsnøgle /
tildelingskriterier... (f.eks. gennemsnits
beløb pr borger, antal visiterede timer
eller børnetal)

Nettobeløb der
tildeles opgaven i

mio. kr.
(budgetgrundlag

2021)

Heraf med
mulighed for at

påvirke
(nettobeløb)

Besparelse i mio.
kr. ved den
forudsatte
ændring af

tildeling Bemærkning
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Grupper for kvinder med
fødselsdepression

Læring Sundhedsplejen Sundhedsplejen Alle børn med et særligt
behov skal have et særligt
tilbud jf sundhedslovens §
119

5 t pr. uge 0,1 Ja kan ændres hvis
det besluttes

Hvis det nedlægges, ville der skulle bruges mere tid på
individuelle besøg - Hedensted Kommune er på niveau
med sundhedsstyrelsens anbefalinger  - der er
undersøgelser, der viser, at ved at have et godt
grundtilbud modvirker det genindlæggelser.

Mor/barn gruppen (sårbare
mødre u 25år)

Læring Sundhedsplejen Sundhedsplejen Alle børn med et særligt
behov skal have et særligt
tilbud jf sundhedslovens §
120

2 sundhedsplejersker a 4 t.  I alt 8 t
pr. uge

0,1 Ja kan ændres hvis
det besluttes

Der vil skulle bruges mere tid på individuelle besøg, hvis
tilbuddet nedlægges.

Skilsmissegrupper for børn Læring Sundhedsplejen Sundhedsplejen Alle børn med et særligt
behov skal have et særligt
tilbud jf sundhedslovens §
120

2 sundhedsplejersker a 2 t  I alt 4 t
pr. uge

0,1 Ja kan ændres hvis
det besluttes

Der vil skulle bruges mere tid på individuelle besøg, hvis
tilbuddet nedlægges (Budget 54.080 kr. pr. år).

Overvægtsklinikken Læring Sundhedsplejen Sundhedsplejen Alle børn med et særligt
behov skal have et særligt
tilbud jf sundhedslovens §
120

2 sundhedsplejersker a 7 t   I alt 14
t pr. uge

0,2 0,1 Der vil skulle bruges mere tid på individuelle besøg, hvis
tilbuddet nedlægges.

Opfølgning på børn fra
Julemærkehjem

Læring Sundhedsplejen Sundhedsplejen Alle børn med et særligt
behov skal have et særligt
tilbud jf sundhedslovens §
120

2 t pr uge 0,03 Ja kan ændres hvis
det besluttes

Der vil skulle bruges mere tid på individuelle besøg, hvis
tilbuddet nedlægges (Budget 27.000 kr. pr. år ).

TTR ( tidlig tværfaglig
rådgivning)

Læring Sundhedsplejen Sundhedsplejen Kommunal beslutning at
videreføre tidligere projekt

12 t pr. uge 0,2 0,2 Jf. forebyggelsestrategien - hermed løses problemerne i
opløbet inden de vokser sig store - forebygge
underretninger til familieafdelingen.

Barn på vej/ tidlig indsats.
Udvider indsats til sårbare
familier

Læring Sundhedsplejen Sundhedsplejen Alle børn med et særligt
behov skal have et særligt
tilbud jf sundhedslovens §
120

20 familier a 25 t årlig, i alt 500 t
årlig

0,1 0,1 Særlig indsats for at forebygge anbringelser.

Særlige tiltag sundhedsplejen i
forhold til ovenstående.

Læring Sundhedsplejen Sundhedsplejen Alle børn med et særligt
behov skal have et særligt
tilbud jf sundhedslovens §
119

Besparelse på 10 % ( -4,5 timer pr uge) =
62.464 kr.  samt Særlig indsats for at
forebygge anbringelser. 130.000, 10 % er
besparelse på 13.000 kr.
I alt besparelse på 75.464 kr.

0,8 Ja kan ændres hvis
det besluttes

0,1 Besparelse ved ændring med 10 %.
45 timer pr. uge fordelt på 6 indsatser tilrettet børn med
særlige behov. - alle med x antal timer pr uge ( fra 2-14
timer) +barn på vej, 20 familier a 25 t årlig, i alt 500 t årlig.
Hvis der reduceres, ville der skulle bruges mere tid på
individuelle besøg - Hedensted Kommune er på niveau
med sundhedsstyrelsens anbefalinger  - der er
undersøgelser, der viser, at ved at have et godt
grundtilbud modvirker det genindlæggelser.

PREP + familie terapi Læring Sundhedsplejen Sundhedsplejen Kommunal beslutning vedr
skilsmisse forebyggende
tiltag sammen med
parterapi

Fast budget 0,4 0,4 Særlige indsats for at forebygge skilsmisser og børn i
mistrivsel.

PREP + familie terapi Læring Sundhedsplejen Sundhedsplejen Kommunal beslutning vedr
skilsmisse forebyggende
tiltag sammen med
parterapi

Besparelse på 10 %. 0,4 0,4 0,04 Besparelse ved ændring på 10 %.

Budget der reguleres efter børnetal Læring Sundhedsplejen Sundhedsplejen Budgettet reguleres hvert år efter
børnetal Gennemsnit pr barn er 494,- kr
pr år

4,8 Ja kan ændres hvis
det besluttes

Budget til alm sundhedspleje.

Visitations- og tildelingsopgave Udvalg Organisatorisk enhed Funktion ( Navn) Lovgrundlag + § henvisning

Anvendt fordelingsnøgle /
tildelingskriterier... (f.eks. gennemsnits
beløb pr borger, antal visiterede timer
eller børnetal)

Nettobeløb der
tildeles opgaven i

mio. kr.
(budgetgrundlag
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Heraf med
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Budget der reguleres efter børnetal Læring Sundhedsplejen Sundhedsplejen Besparelse på 10 %. 4,8 Ja kan ændres hvis
det besluttes

0,48 Besparelse ved ændring på 10 %.
Konsekvens ved besparelse vil være længere mellem
besøg og dermed går der længere tid inden mistrivsel
opdages.

90 % belægning i dagplejen Læring Dagplejen Dagplejen (dagtilbudslovens § 21
stk 2)

Dagtilbudsloven - alle børn
skal tilbydes en plads

Budget til dagplejerne tildeles ud fra 90 %
belægning

31,2 Ja kan ændres hvis
det besluttes

Det er vigtigt at forholde sig til , at der vil være lavere
belægningsprocenter i nogle områder, da nogle dagplejere
i perioder venter på børn over nogle måneder. Vi ved det
kommer, men er ikke fyldt op over en periode. Derfor kan
en procentsats på 90 ikke rammes fordelt over hele året.
Ved en ændring til 91 % belægnings vil det give en
besparelse på 0,3 mio. kr, men selv ved
belægningsprocent på 90 er budgettet i dagplejen svært at
holde, da der er store udsving lokalt og pga barnets tarv
flyttes børn ikke rundt for at "fylde op". Hvis
belægningsprocent ændres, skal der bruges mere
gæsteplads andre steder og flere 5 børns kontrakter.

90 % belægning i dagplejen Læring Dagplejen Dagplejen (dagtilbudslovens § 21
stk 2)

Dagtilbudsloven - alle børn
skal tilbydes en plads

Beregning ud fra 95 % belægning 31,2 Ja kan ændres hvis
det besluttes

1,7 Besparelse ved ændring til 95 % belægning.           Vil
betyde, at der vil ske store serviceforringelser. For at der
kan laves en højere belægningsprocent skal alle
åbningstider ensrettes, så alle børn vil kunne passes af alle
dagplejere, men vil betyde, at forældre ikke kan nå at
afleverer og hente inden for åbningstiden. En konsekvens
kan også være at alle stordagplejer skal lukkes, da de er
dyrere at drive end almindelige dagplejere - alle ting der
gør at der er en sandsynlighed for at forældrene vil
fravælge dagplejen.

Normering institutionerne Læring Dagtilbud Institutioner Dagtilbudsloven (§ 4-) Der tildeles 4,9 timer pr barn ( 4,7+0,2) 93,6 Ja kan ændres hvis
det besluttes

Normeringen, Hvis det ændres forringes vilkåret i
institutionerne, da det giver færre varme hænder.

Normering institutionerne Læring Dagtilbud Institutioner Dagtilbudsloven (§ 4-) Beregning ved reduktion med 0,1 time pr.
barn

93,6 Ja kan ændres hvis
det besluttes

1,9 Besparelse ved reduktion med 0,1 time pr barn.           OBS
på tilretning af budget, samtidig med at vi modtager
statstilskud fra puljen "bedre normering".

Udvidet åbningstid Læring Dagtilbud Institutioner Udvalgsbeslutning Justering af åbningstiden efter
forældreønsker og lederens og dagtilbuds
lederens vurdering - der gives og tages
dobbelt tid, da det er ydertider og
personalet ikke må arbejde alene.

0,5 Ja kan ændres hvis
det besluttes

3 institutioner bliver trukket, da åbningstiden er under
grundnormeringen på 52 timer, resten får timer, således
forældrene har mulighed for at nå at aflevere og hente ud
fra arbejdstider.

Udvidet åbningstid Læring Dagtilbud Institutioner Udvalgsbeslutning Besparelse på 10 %. 0,5 Ja kan ændres hvis
det besluttes

0,05 Besparelse ved ændring på 10 %.

Flere huse Læring Dagtilbud Institutioner Udvalgsbeslutning Der gives 10 timer pr. uge til institutioner
med 2 huse

0,5 Ja kan ændres hvis
det besluttes

Der gives timer til den kompleksitet, der er i, at skulle
administerere 2 adskilte huse - Fjernes de, vil timer gå fra
børnene

Flere huse Læring Dagtilbud Institutioner Udvalgsbeslutning Besparelse på 10 %. 0,5 Ja kan ændres hvis
det besluttes

0,05 Besparelse ved ændring på 10 %.
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Visitering til specialklasse intern
tilbud

Læring Læring i Skolen FSL § 20, stk. 2., jf.
lovbekendtgørelse nr. 625
af 20. juni 2014, jf. §3, stk.
2, til de i stk. 1 nævnte børn
og unge.

Individuel skøn 4,4 Budgetoverskridels
e på
specialundervisnin
g har ført til
analyse af hele
skoleområdet.

Skoleledere har kompetence til at segregere elever.
Visitationsudvalget beslutter hvilket segregeret tilbud.
Visitationsudvalget består af Souschef PPR og Konsulent
fra Læring i Skolen. Klageinstans er Klagenævnet for
specialundervisning. Visitationsudvalget træffer endelig
afgørelse.

Revisitering til samme intern tilbud Læring Læring i Skolen Folkeskoleloven - der skal 1
gang årlig tages stilling til
om barnet skal revisiteres
til nuværende tilbud.

Folkeskoleloven - der skal 1 gang årlig
tages stilling til om barnet skal revisiteres
til nuværende tilbud.

4,4 Budgetoverskridels
e på
specialundervisnin
g har ført til
analyse af hele
skoleområdet.

I samråd med skolen og betjenende psykolog tager
visitationsudvalget beslutning om revisitation.

Specialtilbud i Hedensted Kommune Læring Læring i Skolen Folkeskoler FSL § 20, stk. 2., jf.
lovbekendtgørelse nr. 625
af 20. juni 2014, jf. §3, stk.
2, til de i stk. 1 nævnte børn
og unge.

Individuel skøn 34,5 Budgetoverskridels
e på
specialundervisnin
g har ført til
analyse af hele
skoleområdet.

Skoleledere har kompetence til at segregere elever.
Visitationsudvalget beslutter hvilket segregeret tilbud.
Visitationsudvalget består af Souschef PPR og Konsulent
fra Læring i Skolen. Klageinstans er Klagenævnet for
specialundervisning. Visitationsudvalget træffer endelig
afgørelse.

Visitering til specialklasse ekstern
tilbud

Læring Læring i Skolen Køb af pladser; Interne skoler på
oph.steder

FSL § 20, stk. 2., jf.
lovbekendtgørelse nr. 625
af 20. juni 2014, jf. §3, stk.
2, til de i stk. 1 nævnte børn
og unge.

Individuel skøn 6,2 Budgetoverskridels
e på
specialundervisnin
g har ført til
analyse af hele
skoleområdet.

Visitationsudvalget består af Souschef PPR og Konsulent
fra Læring i Skolen. Klageinstans er Klagenævnet for
specialundervisning. Visitationsudvalget træffer endelig
afgørelse.

Revisitering til samme ekstern
tilbud

Læring Læring i Skolen Køb af pladser; Interne skoler på
oph.steder

Folkeskoleloven - der skal 1
gang årlig tages stilling til
om barnet skal revisiteres
til nuværende tilbud.

Folkeskoleloven - der skal 1 gang årlig
tages stilling til om barnet skal revisiteres
til nuværende tilbud.

6,6 Budgetoverskridels
e på
specialundervisnin
g har ført til
analyse af hele
skoleområdet.

I samråd med skolen og betjenende psykolog tager
visitationsudvalget beslutning om revisitation.

Visitering til specialbefordring Læring Læring i Skolen Befordring af elever i alm.
folkeskole + komm.spec.skoler

Lovgrundlaget i
Folkeskoleloven og
kommunens
bevillingsprincipper for
kørslen gælder som en
overordnet ramme for
skolebefordring.

Læring i Skolen/Fagpersoner 6,6 Fortsat usikkert
pga. ny
taxakontrakt

Det er kompentencegruppen Læring i Skolen, der har den
endelige kompetence til at træffe afgørelse vedrørende
befordringsbevillinger for kommunens elever. Klageinstans
er udvalget for Læring.

Optagelsesprøve talentklasser Læring Læring i Skolen Folkeskoler FSL Skoleleder 0,4 0,4 Med den nye Folkeskolereform gives kommuner mulighed
for at etablere nogle nye og anderledes uddannelsestilbud
med bl.a. fokus på talentudvikling.
Stjernevejskolens idrætstalentlklasse kan lukkes ned hvis
det politisk besluttes.
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Tildelingsmodel folkeskoler Læring Læring i Skolen Folkeskoler, Komm. Specialskoler FSL Klassetildeling, elevtildeling,
specialundervisningstildeling, individuel
tildeling efter konkrete opgaver,
normering, børnetal

398 Analyse af om
skoleområdet som
helhed er
underfinansieret
blev forelagt
Byrådet i
sommeren 2019.
Analyse af
skolevæsenet og
de enkelte skolers
underfinansierning
forelægges senere
på året.

Fagopdelt undervisning 0.-9. kl. (løn) 145.921.670
b Understøttende undervisning 0.-9. kl (løn) 25.951.234
c Specialpædagogsik bistand (løn) 28.645.206
d Skole-pædagoger (løn)
e Tosprogede & ungehold (løn)
f 10. klasse (løn)
g Mellemkommunale elever (løn)
h Aldersreduktion (løn) 925.524
i Konkrete opgaver (løn)
j Frikøb DLF (løn)
k Løntillæg lærere (løn)
l Vikar-tildeling (løn)
m Sekretær (løn)
n Servicep. (løn)
o Ledelsestid (løn)
p Merudgift lederløn (løn)
q Merudgift sfoleder (løn)
r Kommunale specialklasser (løn)
s Ressourceudlægning til segregerede elever
t Uv-midler og elevakt.
u Sp.kl: uv-midler og elevakt.

Tildelingsmodel SFO Læring Læring i Skolen SFO FSL Tildeling pr. SFO, normering, børnetal 45 SFOérne tildeles
22.850 kr. per barn
i Heldagsmodul og
forældrebetaling
er på 21.472 kr.

Pædagoger (løn)
Pædagogmedhj. (løn)
Ledelse & Adm. (løn)

I ALT 21,34 Scenarie 2  for de punkter vedrørende lokaletilskud
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