
Hedensted Kommune

Budget og Regnskab
Budgetforslag 2021 J. nr. 00.30.04-S00-7-19

Eventuelle ændringer af Budget 2021-2024 i alt
Beløb i hele kr.

+ = merudgift/mindreindtægt

-= mindreudgift/merindtægt

Udvalg Demografi Lovændringer Andre årsager I alt 2021 2022 2023 2024

Kategori A: Konsekvenstilretning

Politisk Koordination & Økonomi 0 -2.000.000 -580.280 -2.580.280 -285.590 -285.590 614.410

Læring -5.608.760 480.000 2.807.440 -2.321.320 -4.327.320 -4.327.320 -4.327.320

Beskæftigelse 0 3.132.870 109.010.390 112.143.260 119.026.450 122.646.310 124.632.440

Social Omsorg 0 1.573.760 12.013.300 13.587.060 17.027.060 35.206.060 35.806.060

Fritid & Fællesskab 0 350.000 -1.334.210 -984.210 -755.570 607.890 711.910

Teknik 0 175.000 1.854.590 2.029.590 1.779.590 1.604.590 1.604.590

Samt større refusion for særligt dyre enkeltsager som følge af lovændring -15.200.000 -15.200.000 -15.200.000 -15.200.000 -15.200.000

I alt -5.608.760 -11.488.370 123.771.230 106.674.100 117.264.620 140.251.940 143.842.090

Kategori B: Kan indgå i prioritering eller løses indenfor udvalgsområdet

Politisk Koordination & Økonomi 1.100.000 0 2.915.880 4.015.880 2.915.880 2.915.880 2.915.880

Læring 0 0 2.648.440 2.648.440 2.248.440 2.248.440 2.248.440

Beskæftigelse 0 0 0 0 0 0 0

Social Omsorg 3.650.000 80.000 0 3.730.000 7.280.000 10.130.000 12.600.000

Fritid & Fællesskab 0 0 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

Teknik 0 0 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000

I alt 4.750.000 80.000 6.914.320 11.744.320 13.794.320 16.644.320 19.114.320

I alt A og B

Politisk Koordination & Økonomi 1.100.000 -2.000.000 2.335.600 1.435.600 2.630.290 2.630.290 3.530.290

Læring -5.608.760 480.000 5.455.880 327.120 -2.078.880 -2.078.880 -2.078.880

Beskæftigelse 0 3.132.870 109.010.390 112.143.260 119.026.450 122.646.310 124.632.440

Social Omsorg 3.650.000 1.653.760 12.013.300 17.317.060 24.307.060 45.336.060 48.406.060

Fritid & Fællesskab 0 350.000 -834.210 -484.210 -255.570 1.107.890 1.211.910

Teknik 0 175.000 2.704.590 2.879.590 2.629.590 2.454.590 2.454.590

Samt større refusion for særligt dyre enkeltsager som følge af lovændring 0 -15.200.000 0 -15.200.000 -15.200.000 -15.200.000 -15.200.000

I alt -858.760 -11.408.370 130.685.550 118.418.420 131.058.940 156.896.260 162.956.410
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Hedensted Kommune

Budget og Regnskab
Budgetforslag 2021 J. nr. 00.30.04-S00-7-19

Eventuelle ændringer af Budget 2021 for Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi
Beløb i hele kr.

+ = merudgift/mindreindtægt

-= mindreudgift/merindtægt

Årsag Demografi Lovændringer Andre årsager I alt 2021 2022 2023 2024

Kategori A: Konsekvenstilretning
Den ny ferielov medfører, at feriepenge og særlig feriegodtgørelse indefryses i 

perioden 1. september 2019 - 31. august 2020. Den samlede indefrysning forventes 

at udgøre ca. 144 mio. kr. De indefrosne beløb skal afregnes til fonden 

Lønmodtagernes Feriemidler fra august 2021 f.eks. på en gang, fordelt over 10, 20 

eller 30 år eller anden periode. Der skal som minimum hvert år afregnes for de 

medarbejdere, der forlader arbejdsmarkedet for at gå på pension m.v. Ved en liniær 

afregning over 20 år vil der årligt skulle afregnes 7,2 mio. kr., som foreslået her. 

Afregningen sker fra en central konto.

7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000

Omkring 7 mio. kr. af den forventede indefrysning af feriepenge er bogført på de 

enkelte lønkonti på normal vis og har dermed allerede belastet lønkontiene. Herefter 

er der ca. 137 mio. kr. til rest, som budgetenhederne over de næste mange år ikke 

belastes med i takt med, at medarbejderne stopper ansættelsesforholdet. Herudover 

fratrækkes også de 3,5 mio. kr., der bliver fratrukket i budgetterne i 2021 vedrørende 

særlig feriegodtgørelse, herefter til rest ca. 133,5 mio. kr. Fordelt over de samme 20 

år som afregningen til Lønmodtagernes Feriemidler svarer budgetenhedernes 

besparelse til 6,7 mio. kr. om året, som foreslås håndteret ved at reducere 

lønfremskrivningen med 0,5 % point fra 2020 til 2021, som en permant reduktion (de 

næste 20 år). Beløbet her vil altså til Budget 2021 komme til udtryk ved en lavere 

lønfremskrivning, end der ellers ville være foretaget. For en institution med et 

lønbudget på 10 mio. kr. (20-25 medarbejdere) svarer dette til en reduktion af 

lønbudgettet med 50.000 kr. årligt, som de ellers som gennemsnit skulle have 

afholdt.

-6.700.000 -6.700.000 -6.700.000 -6.700.000 -6.700.000
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Hedensted Kommune

Budget og Regnskab
Budgetforslag 2021 J. nr. 00.30.04-S00-7-19

Årsag Demografi Lovændringer Andre årsager I alt 2021 2022 2023 2024

I maj 2020 er der som følge af indefrysningen udbetalt ca. 3,5 mio. kr. mindre i særlig 

feriegodtgørelse til kommunens medarbejdere. Budgetenhederne vil derfor som 

følge af dette kunne overføre et overskud på 3,5 mio. kr. fra 2020 til 2021. Det 

foreslås, at modregne denne opnåede besparelse ved at reducere 

lønfremskrivningen fra 2020 til 2021 med 0,26 % point. Beløbet her vil altså til 

Budget 2021 komme til udtryk ved en lavere lønfremskrivning, end der ellers ville 

være foretaget. For en instution med et lønbudget på 10 mio. kr. svarer dette til en 

reduktion med 26.000 kr. i 2021.

-3.500.000 -3.500.000 0 0 0

Tjenestemandspension, pensionsforsikringspræmier falder i takt med, at 

tjenestemænd går på pension.

-1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000

Valg - Kommunevalg afsat i 2021 samt EU valg i 2024, justering af budgettet i forhold 

hertil.

0 -1.385.310 -1.385.310 -485.310

SBSYS licenser steg til 2020 med 3,50 kr. pr. indbygger. Varslen kom så sent, at vi 

ikke kunne nå at få det med i budget 2020.

163.530 163.530 163.530 163.530 163.530

I økonomiaftalen mellem regeringen og KL for 2019, blev kommunerne præsenteret 

for Borgerblik (borgernes digitale adgang til egne sager i kommunalt regi). IT vil i 

2021 få en regning for etablering af Borgerblik og for 2022, skal kommunerne betale 

for driften hertil. Beløbet er endnu ukendt, derfor ansøges der til budget 2021 kun 

om et engangsbeløb for etableringen.

220.000 220.000 0 0 0

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. 

1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Ejendom, Data og Koordinering udfører administrative opgaver for 

renovationsområdet og skadedyrsbekæmpelse og modtager herfor en indtægt. 

Denne budgetpost er afsat med et for stort beløb.

330.000 330.000 330.000 330.000 330.000

Bygningen Karl Dungs, Hedensted (DPU) og Danmarksvej - samlet set lavere 

lejeudgifter.

-294.210 -294.210 -294.210 -294.210 -294.210
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Hedensted Kommune

Budget og Regnskab
Budgetforslag 2021 J. nr. 00.30.04-S00-7-19

Årsag Demografi Lovændringer Andre årsager I alt 2021 2022 2023 2024

Overhead vedrørende børne- og familieinstitutionen Bakkevej udgør i alt 1,45 mio. 

kr. og ikke kun de 850.000 kr., som er afsat i budgettet. Overhead skal tages til 

indtægt under administrationen (PKØ's område) og i dette tilfælde til udgift under 

Bakkevej. Overhead udgør 6,1 % af takstgrundlaget, og skal dække kommunens 

fællesudgifter til central administration, IT m.v.  Indtægter fra takstopkrævninger 

tilgår institutionen Bakkevej, og skal herefter overføre overheadandelen til det 

adminstrative område. 

-600.000 -600.000 -600.000 -600.000 -600.000

Overhead vedr. Integration: Overhead nedjusteres som konsekvens af nedgang i 

opgaveløsningen. Efterhånden som de forskellige integrationstilbud nedlægges 

reduceres takstgrundlaget, og dermed også den andel vedrørende overhead som skal 

overføres og tages til indtægt på det administrative område. Her forventes en 

nedgang i indtægter fra overhead på 773.000 kr. i forhold til budget 2020.

773.000 773.000 973.000 973.000 973.000

Redningsberedskab. Tilpasning af budgettet i henhold til det af 

Beredskabskommissionen godkendte Budget 2021 for Sydøstjyllands Brandvæsen.

527.400 527.400 527.400 527.400 527.400

Håndsrækning til turisme, beløbet skal fremrykkes fra budget 2021 til 2020. -200.000 -200.000 0 0 0

Kategori A i alt 0 -2.000.000 -580.280 -2.580.280 -285.590 -285.590 614.410

Kategori B: Kan indgå i prioritering eller løses indenfor udvalgsområdet
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.

200.000 200.000 200.000 200.000 200.000

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. Bilag vedhæftet.

125.880 125.880 125.880 125.880 125.880
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Hedensted Kommune

Budget og Regnskab
Budgetforslag 2021 J. nr. 00.30.04-S00-7-19

Årsag Demografi Lovændringer Andre årsager I alt 2021 2022 2023 2024

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. Bilag vedhæftet.

500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

2 yderligere medarbejdere 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.

1.100.000 1.100.000 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.

600.000 600.000 600.000 600.000 600.000

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.

500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

Sygedagpengeindtægter for det administrative personale er tidligere blevet samlet 

under kommunaldirektøren. I 2018 blev det besluttet, at de afdelinger, der var 

hårdest ramt af langtidssygdom, kunne ansøge om at få refusionen selv. Dette 

betyder dog, at der ikke kommer så mange indtægter ind, som der er budgetteret 

med, og budgettet tilpasses i overensstemmelse hermed.

290.000 290.000 290.000 290.000 290.000

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.

700.000 700.000 700.000 700.000 700.000
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Budget og Regnskab
Budgetforslag 2021 J. nr. 00.30.04-S00-7-19

Årsag Demografi Lovændringer Andre årsager I alt 2021 2022 2023 2024

Kategori B i alt 1.100.000 0 2.915.880 4.015.880 2.915.880 2.915.880 2.915.880

PKØ i alt 1.100.000 -2.000.000 2.335.600 1.435.600 2.630.290 2.630.290 3.530.290
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Hedensted Kommune

Budget og Regnskab
Budgetforslag 2021 J. nr. 00.30.04-S00-7-19

Eventuelle ændringer af Budget 2021 for Udvalget for Læring
Beløb i hele kr.

+ = merudgift/mindreindtægt

-= mindreudgift/merindtægt

Årsag Demografi Lovændringer Andre årsager I alt 2021 2022 2023 2024

Kategori A: Konsekvenstilretning
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. 

OBS: Derudover bortfalder engangsbeløb på 7.000.000 kr. i budget 2021.

-1.798.000  -1.798.000 -3.624.000 -3.624.000 -3.624.000

2-sprogstildeling timer med uændrede "vægte" 29 nyankomne elever (-2) Beløb -

89.000 kr.

-89.000 -89.000 -89.000 -89.000 -89.000

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.

264.000      264.000 264.000 264.000 264.000

Efterskoler Budget tilpasses aktuel udgift til indskrevne elever. Øget bidrag - 2019/20 

411 elever. En del af eleverne i folkeskolen går nu på efterskole, så udgiften er flyttet.

559.500      559.500 559.500 559.500 559.500

Private skoler  Budget tilpasses aktuel udgift til indskrevne elever. Øget bidrag - 

2019/20 684 elever, SFO 197. En del af eleverne i folkeskolen går nu på privat skole, 

så udgiften er flyttet.

467.000 467.000 467.000 467.000 467.000

Skole og Dagtilbud: Merudgift AULA, uni-login børnehave, implementering og 

support jf. link (2021 465; 2022 og overslagsår 285) https://aulainfo.dk/wp-

content/uploads/Organisering-af-kommunens-egen-supportorganisation-2.0.pdf

465.000 465.000 285.000 285.000 285.000
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Hedensted Kommune

Budget og Regnskab
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Årsag Demografi Lovændringer Andre årsager I alt 2021 2022 2023 2024

Energitilretning: Energibudget - teknisk tilretning på skoler og daginstitutioner. 31.940               31.940 31.940 31.940 31.940

Dagtilbud: Demografi - Børnehave regulering 0 kr. (0 børn), Vuggestue  regulering  -

2.099.853 kr. (-18 børn), Dagpleje  regulering  -2.170.636 kr. (-21 børn), Private 

pasningsordninger  regulering  -671.760 kr. (-9 børn), Pasning egne  regulering 

373.200 kr. (+5 børn), Privat VU  regulering 0 kr. (0 børn), Privat Børnehave  

regulering  -362.940 kr. (-5 børn).

-4.931.990  -4.931.990 -4.931.990 -4.931.990 -4.931.990

Dagtilbud: Mellemkommunal afregning - børn i dagtilbud på tværs af 

kommunegrænser. Tilpasning af budgettet efter at udgifterne er reduceret.

-1.900.000        -1.900.000 -1.900.000 -1.900.000 -1.900.000

Børn og Familier: Der konstateres disse mer- og mindreforbrug, som samlet betyder 

en udfordring på 3,8 mio. kr.:

+3,9 mio. kr. anbringelser.

+2,4 mio. kr. forebyggende foranstaltning.

-2,7 mio. kr. særligt dyre enkeltsager - tilretning til 2019-niveau

+0,3 mio. kr. øvrige 

Der er en lille stigning i antallet af institutionsanbringelser og fald i plejefamiler. Der 

er tale om meget dyre enkeltsager heraf én til 4 mio kr. Derudover stigning i udgift til 

kontaktperson og § 84 aflastning på institution. 

I beløbet for anbringelser er der taget højde for 4 aktuelle anbringelser, som overgår 

til Social Omsorg i løbet af 2020 og 2021.

3.856.000         3.856.000 3.856.000 3.856.000 3.856.000

Børn og Familier: Ny model for aflønning af plejefamilier. Hedensted Kommune 

overgår pr. 1. januar 2021 til en gennemsnitsmodel i aflønningen af plejefamilie. Det 

betyder en forøgelse på i alt 6 vederlag svarende til 318.500 kr (for hele året) for 33 

plejeanbragte børn, der indgår i ordningen. De plejeforældre, der opnår en stigning i 

vederlag, ville formentlig alligevel opnå stigning, fordi niveauet er placeret på 

baggrund af plejeopgavens kompleksitet.

318.500            318.500 318.500 318.500 318.500

Sundhedsplejen: Demografi  -145 børn i aldersgruppen 0-16 år -73.460       -73.460 -73.460 -73.460 -73.460

Tandplejen: Demografi  -163 børn i aldersgruppen 0-17 år. -95.810       -95.810 -95.810 -95.810 -95.810

Tandreguleringen: Besparelse på godt 2,7 mio. kr. fra 2021, kan ikke forventes 

opretholdt, da specialtandlægen der er ansat, er 125.000 kr. dyrere pr. år end 

beregnet - varigt.

125.000            125.000 125.000 125.000 125.000
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Årsag Demografi Lovændringer Andre årsager I alt 2021 2022 2023 2024

Social Tandpleje: Nyt lovbestemt tilbud om tandpleje til de hjemløse og aller mest 

udsatte borgere i kommunen, som ellers falder udenfor de nuværende tilbud. 

Lovændringen gælder fra 1. juli 2020, såfremt lovforslaget vedtages (er pt. i høring). 

Midlerne tilføres som bloktilskud fra 2020 ( 320.000 i 2020 og 480.000 i 2021).

480.000            480.000 480.000 480.000 480.000

Kategori A i alt -5.608.760 480.000 2.807.440 -2.321.320 -4.327.320 -4.327.320 -4.327.320

Kategori B: Kan indgå i prioritering eller løses indenfor udvalgsområdet
Korning USFO og Barrit Special-SFO: For få børn til at bemande åbningstid i 

SFO+specialklasser med normal normeringstildeling - der ønskes tilført flere 

personaletimer.

1.375.000 1.375.000 1.375.000 1.375.000 1.375.000

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            873.440 873.440 873.440 873.440

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            400.000 0 0 0

Kategori B i alt 0 0 2.648.440 2.648.440 2.248.440 2.248.440 2.248.440

Læring i alt -5.608.760 480.000 5.455.880 327.120 -2.078.880 -2.078.880 -2.078.880
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Eventuelle ændringer af Budget 2021 for Udvalget for Beskæftigelse
Beløb i hele kr.

+ = merudgift/mindreindtægt

-= mindreudgift/merindtægt

Årsag Demografi Lovændringer Andre årsager I alt 2021 2022 2023 2024

Kategori A: Konsekvenstilretning
Budgetforslag 2021 er udarbejdet midt i Coronakrisen. Krisen har påvirket ledigheden 

og antallet af ydelsesmodtagere i Hedensted Kommune. Vi har udarbejdet 

budgetforslag med udgangspunkt i det nuværende antal ydelsesmodtagere, og de 

forventninger der er til fremtidige ydelsesmodtagere.                                                                                                                          

Situationen er meget usikker lige nu, da vi har nogle lønkompensationsordninger, som 

udløber pr. 29. august 2020. Vi har ingen viden om, hvor mange af dem der er 

omfattet lønkompensationsordninger, der bliver ledige efterfølgende, men vi har 

forsøgt at lave et skøn på antallet.   De internationale konsekvenser af Coronakrisen, 

Brexit og handelskrigen mellem USA og Kina vil også have en indflydelse på 

virksomhedernes muligheder for at eksportere varer. Det vil kunne påvirke 

beskæftigelsen hos mange produktionsvirksomheder, men vi har ikke på nuværende 

tidspunkt kunne skønne, hvilke konsekvenser det får for ledigheden i Hedensted 

Kommune og resten af landet i 2021.                                                                                       I 

beregning af skønnede udgifter er der for forsikrede ledige taget udgangspunkt i 

scenarie 1 jævnfør særskilt notat om 3 scenarier.

STU er en treårig ungdomsuddannelse for unge udviklingshæmmede og andre unge 

med særlige behov. Der har i 2019 været et merforbrug på 2,1 mio kr. i forhold til 

budgetteret til under 18 årige og over 18 årige på 0,7 mio kr.

Bevilling foretages af Visitationsudvalget for STU (Børn og Familie (Børnehadicap), PPR, 

Ungeenheden og Velfærdsrådgivningen) efter indstilling fra UU.

De unge, der er i målgruppen for STU har et retskrav på uddannelsen.  Der budgetteres 

med 46 personer – svarende til 1.786 uger med en gennemsnitlig ugepris på 5.690 kr.

2.852.900 2.852.900 2.852.900 2.852.900 2.852.900
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Årsag Demografi Lovændringer Andre årsager I alt 2021 2022 2023 2024

Integrationsydelse: Færre udgifter til forsørgelse omfattet af programmet 1-5 år: 

Budget 2020/2021 : Personer: 93/68 gennemsnitsudgift : 87.088 kr./97.620 kr., 

refusionsprocent: 25,66 %/23,39%, mens stigning i forsørgelse  5-10 år.  Budget 

2020/2021: Personer: 38/87 gennemsnitsudgift : 67.353 kr./66.423 kr., 

refusionsprocent: 28,15 %/26,39 % . 

2.419.490 2.419.490 2.419.490 2.419.490 2.419.490

Integrationsprogram: Lovændring: Pr. 1. juli 2020 afskaffes deltagerbetaling for 

deltagelse i danskuddannelse for udenlandske arbejdstagere. Øvrige: Færre udgifter til 

dansk og tolkeudgifter

245.490 -456.810 -211.320 -211.320 -211.320 -211.320

Førtidspensioner: Tilkendt efter 1. juli 2014 omfattet af refusionstrappen. Flere 

tilkendelser i 2019 end budgetteret. Budgetteret antal tilkendelser i 2020:62 og 2021: 

62. Lovændring vedrører færre tilkendelser pga. seniorpension. I 2019 blev tilkendt 84.

-5.163.200 12.674.150 7.510.950 14.947.270 22.560.480 29.000.690

Førtidspensioner: Tilkendt før 1. juli 2014, med 65/50% statsrefusion. Antal 

modtagere reduceres over årene.

-57.650 -57.650 -2.080.780 -6.074.130 -10.528.210

Seniorpension: Seniorpension indført fra 1. januar 2020. Budgetteret med 

forudsætningerne i lovforslaget. Nettogennemsnitsudgift benyttet førtidspension 

152.232 kr. Indregnet antal tilkendelser løbende i året 2020: 80: 2021 og fremefter : 

84 - afgang 6 personer hvert år.  I øvrige ydelser er budgetteret med afgang til 

seniorpension.

18.644.010 18.644.010 18.644.010 18.644.010 18.644.010

Sygedagpenge:  Budget 2020/2021: Personer 535/580 Gennemsnitsudgift  197.682 

kr./200.022 kr. Refusionsprocent: 38,18 %/38,33 %.  Lovændring vedrører skønnet 

afgang pga seniorpension - 20 personer

-2.473.060 8.764.000 6.290.940 6.290.940 6.290.940 6.290.940

Kontant- og Uddannelseshjælp: Budget 2019/2020: Kontanthjælp: Personer 244/248 

Gennemsnitsudgift  144.937 kr./147.373 kr. Refusionsprocent: 23,15 %/22,69 % 

Uddannelseshjælp: Personer 230/314 Gennemsnitsudgift  87.096 kr./85.984 kr. 

Refusionsprocent: 26,33 %/24,96 %.  Lovændring vedrører skønnet afgang pga 

seniorpension - 15 kontanthjælpsmodtagere.

-1.709.070 8.582.880 6.873.810 6.873.810 6.873.810 6.873.810

Revalidering: Budget 2020/2021: Personer 5/3. Gennemsnitsudgift  195.750 kr. 

/179.867 kr. Refusionsprocent: 20 %/20 %.

-351.140 -351.140 -351.140 -351.140 -351.140

Ressourceforløb/jobafklaring: Budget 2020/ 2021/ Ressourceforløb: Personer 

168/155 Gennemsnitsudgift  156.967 kr./157.358 kr. Refusionsprocent: 20,09 %/20,29 

% Jobafklaringsforløb: Personer 175/165. Gennemsnitsudgift  145.687 kr./138.945 kr. 

Refusionsprocent: 21,17 %/20,9 %. Lovændring vedrører skønnet afgang pga 

seniorpension -10 personer jobafklaring og -20 personer Ressourceforløb.

-3.657.090 141.550 -3.515.540 -3.515.540 -3.515.540 -3.515.540
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Fleksjob:  Budget 2020/2021: Løntilskud til arbejdsgiver 65 %: Personer: 230/237. 

Gennemsnitsudgift: 218.834/240.263 Fleksløntilskud 65 %: Personer 243/168. 

Gennemsnitsudgift 181.633 kr./182.817 kr. Refusionstrappe: Personer 485/619. 

Gennemsnitsudgift 181.633/182.817 kr. Refusionsprocent: 20,37 %/20,17 %. Den 

kommunale udgift til fleksjob vil stige i løbet af årene, idet afgangen er på de fleksjob, 

hvor der modtages 65 % statsrefusion, og tilgang til nye fleksjob modtages 20 % 

statsrefusion. Ligesom nettotilgangen er stigende. Fleksbidrag fra staten forventet 

merindtægt på -3.869.695 kr. Lovændring vedrører skønnet afgang pga seniorpension - 

10 personer. I alt fleksjob 958/1.024.

-1.086.070 14.507.040 13.420.970 13.420.970 13.420.970 13.420.970

Ledighedsydelse:  Budget 2020/2021:  Gennemsnitsudgift 195.944 kr./198.722 kr. 

Refusionstrappe: Personer 65/107. Refusionsprocent 20,23 %/20 %. Gl. refusion  

0/30/50 %. Personer 56/50.  Lovændring vedrører skønnet afgang pga seniorpension-8 

personer. Ialt  ledighedsydelse 121/157.

-1.268.140 7.297.840 6.029.700 6.029.700 6.029.700 6.029.700

Dagpenge forsikrede ledige: Budget 2020/2021: Personer 395/726 Gennemsnitsudgift  

210.417 kr./210.447 kr. Medfinansieringsprocent: 64,33 % /63,71 %.

43.886.800 43.886.800 43.886.800 43.886.800 43.886.800

Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige: Flere forsikrede ledige forventes i 

løntilskud i 2021  Budget 2020/2021: Personer 8/20 Gennemsnitsudgift  134.595 

kr./160.571 kr. Refusionsprocent: 30,19 %/31,80 %.

1.474.070 1.474.070 1.474.070 1.474.070 1.474.070

Forsikrede ledige ansat i løntilskud i Hedensted Kommune: Budget 2020/2021: 

Personer 2/10, kommunal nettoudgift pr. time 56,19/47,07.

689.570 689.570 689.570 689.570 689.570

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats: Stigende ledighed 1,4 mio. 

kr. til Danmarksvej/Klakring. Merudgifter til aktivering/jobrettet uddannelse til  

dagpengemodtagere 2,6 mio. kr., ledighedsydelsesmodtagere 0,6 mio kr. og mindre 

udgifter til revalidender -0,4 mio kr.

4.381.070 4.381.070 4.381.070 4.381.070 4.381.070

Seniorjob ansat i Hedensted kommune: Budget 2020/2021: Personer 21/16 

Nettoudgift 209.102/205.013 kr. (løn minus statsrefusion).  Kompensationsydelse 

uden ansættelse: Personer 2/4, Nettoudgift 207.211/205.778 kr. I alt 23/20 personer.

-666.370 -666.370 -666.370 -666.370 -666.370

Over de sidste 3 år har der været en stor stigning i udgifter til medfinansiering af 

boligydelser til pensionister.

1.040.000 1.040.000 1.040.000 1.040.000 1.040.000
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Høreapparater, der er en tydelig stigning i forbruget til høreapparater. Borgere har lov 

til selv at vælge leverandør, hvilket betyder, at kommunen ikke har mulighed for at 

lave prisaftaler. 

350.000 350.000 350.000 350.000 350.000

Psykiatri og Rusmiddel: På grund af en hjemtagelse fra Retspsykiatrien, en 

overdragelse af botilbud fra Læring, 6 mdr. ophold på særlige psykiatripladser og en 

borger der ikke er flyttet i egen bolig, men stadig er i botilbud, vil Psykiatris udgifter til 

botilbud stige i 2021 og endnu mere i 2022 på grund af det ene tilbud har 12 mdrs 

virkning i 2022. Psykiatri kan selv finansiere 2,8 mio. kr. af merudgiften, så netto 

merudgiften vil andrage henholdsvis 1,5 mio. kr. i 2021 og 3 mio. kr. i 2022.

Rusmiddel har fra 2019 fået en væsentlig stigning i huslejen på grund af ombygning af 

Hecovej, men dette finansieres af en mindre udgift til Værestedet i Juelsminde til 2021 

samt  øvrige tilrettelser.

1.481.000 1.481.000 2.951.000 2.951.000 2.951.000

Psykiatri: I forbindelse med den nye refusionstilpasning på socialområdet er der 

foretaget en beregning på de enkelte tilbud der er forventet i 2021 med de nye 

refusionsgrænser. Der er ikke medtaget i beregningen at nogle tilbud også har et 

dagtilbud, det er alene beregnet ud fra botilbuddet. Merrefusionen vil i et vist omfang 

blive modregnet i bloktilskuddet til kommunerne.

-400.000 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000

Kategori A i alt 0 3.132.870 109.010.390 112.143.260 119.026.450 122.646.310 124.632.440

Beskæftigelse i alt 0 3.132.870 109.010.390 112.143.260 119.026.450 122.646.310 124.632.440
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Eventuelle ændringer af Budget 2021 for Udvalget for Social Omsorg
Beløb i hele kr.

+ = merudgift/mindreindtægt

-= mindreudgift/merindtægt

Årsag Demografi Lovændringer Andre årsager I alt 2021 2022 2023 2024

Kategori A: Konsekvenstilretning
Behandlingsstedregistreringsgebyr pr. p-nummer - 40 stk. Bekendtgørelse af 8. juni 

2018. Ved et behandlingssted forstås en selvstændig virksomhed, hvor eller hvorfra 

en eller flere sundhedspersoner udfører behandling, bl.a. herunder sygehusenheder, 

plejecentre, plejehjem, sociale tilbud, centre for misbrugsbehandling, 

sundhedscentre, genoptræningscentre, hjemmesygepleje, sundhedspleje.

93.760 93.760 93.760 93.760 93.760

Velfærdsrådgivningen § 84 Afløsning og aflastning - ny borger fra Læring fra 1. 

september 2021.

320.000 320.000 960.000 960.000 960.000

Velfærdsrådgivningen STU: Får 2 borgere fra Ungeenheden 467.000 467.000 467.000 467.000 467.000

Velfærdsrådgivningen § 96 (BPA): Stigningen i udgifter skyldes opnormering i nogle 

af tibuddene bl.a. pga. flere sygdomsperioder.

2.584.000 2.584.000 2.584.000 2.584.000 2.584.000

Velfærdsrådgivningen § 107 (midlertidige botilbud). I løbet af 2020 og 2021 

overdrages 5 tilbud fra Læring samt der er bevilget 2 nye tilbud og forventes endnu 1 

nyt tilbud en udgift på 10 mio. kr. På grund af tekniske korrektioner bl.a flere 

indtægter vedr. ABL og Kildebjerget samt ændringer og ophør i tidligere botilbud er 

behovet 3,9 mio. kr. ud i årene.

4.969.100 4.969.100 3.969.100 3.969.100 3.969.100

Velfærdsrådgivningen § 85/ABL Stigning i takst for borgere på Ane Stauningsvej. 571.200 571.200 571.200 571.200 571.200

Velfærdsrådgivningen § 95 (BPA): Betaling for tilbud til borger tilflyttet fra Horsens 

Kommune.

548.000 548.000 548.000 548.000 548.000

Velfærdsrådgivningen § 108 (permanent botilbud). Der overtages et tilbud fra 

Psykiatri på 2.869.000 kr. Beløbet overføres til Velfærdsrådgivningen via overførsler 

mellem udvalg. Desuden er der korrigeret med merudgiften til 1 ny borger og 1 

ophørt borger.

2.554.000 2.554.000 2.554.000 2.554.000 2.554.000
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Velfærdsrådgivningen SEL § 95: Overvågning om natten af unge med nedsat 

funktionsevne. Baggrunden er, at Vestre Landsret afsagde en dom den 13. maj 2015, 

hvoraf det fremgår, at servicelovens regler om kontant tilskud til en nærtstående 

person, som helt eller delvis passer en handicappet pårørende i hjemmet (jf. § 95) 

ikke omfatter en hjemmel til overvågning. Regeringen ønsker på den baggrund at 

indføre hjemmel til at levere overvågning efter servicelovens § 95.

480.000 480.000 480.000 480.000 480.000

Særtilskud til Ensomme Ældre stopper ved udgangen af 2022 (indgik i BO23 i Budget 

2020-2023).

0 0 -821.000 -821.000

Personale m.v. nyt demensbyggeri fra 2023 (indgik i BO23 i Budget 2020-2023). 0 0 16.300.000 16.300.000

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. De økonomiske konsekvneser fra 2021 og frem er ud 

fra den forudsætning, at den øgede dimensionering fra 2020 stadig gælder.

1.000.000 1.000.000 4.800.000 7.500.000 8.100.000

Kategori A i alt 0 1.573.760 12.013.300 13.587.060 17.027.060 35.206.060 35.806.060

Kategori B: Kan indgå i prioritering eller løses indenfor udvalgsområdet
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 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.

250.000 250.000 500.000 750.000 1.000.000
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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.

800.000 800.000 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.

900.000 900.000 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 80.000 0

Kategori B i alt 3.650.000 80.000 0 3.730.000 7.280.000 10.130.000 12.600.000

Social Omsorg i alt 3.650.000 1.653.760 12.013.300 17.317.060 24.307.060 45.336.060 48.406.060
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Eventuelle ændringer af Budget 2021 for Udvalget for Fritid & Fællesskab
Beløb i hele kr.

+ = merudgift/mindreindtægt

-= mindreudgift/merindtægt

Årsag Demografi Lovændringer Andre årsager I alt 2021 2022 2023 2024

Kategori A: Konsekvenstilretning
I forbindelse med økonomiaftalen for 2020 modtog kommunerne ekstra i bloktilskud 

vedr. bibilioteksområdet. Tilskuddet vedrører ansvar for at etablere, vedligeholde og 

tilgængeliggøre nationalbibliografien, herunder bibliotek.dk samt 

bibliotekskatalogiseringen flytter pr. 1. januar 2020 til kommunerne. Nåede ikke at 

komme med i budget 2020.

350.000 350.000 350.000 350.000 350.000

Driftstilskud til Byens Hus i Løsning. Usikkert om det står færdigt til brug i starten af 

2023. Kommunens momsandel er fratrukket beløbene.

0 0 484.000 484.000

Lokaletilskud for foreningstimer og øvrige lokaletilskud til mødelokaler og 

omklædningsrum i Byens Hus i Løsning. Kommunens momsandel er fratrukket 

beløbene.

0 0 870.000 870.000

Tilskud til Juelsminde Golfklub - svarende til ejendomsskat - bortfalder efter 5 års 

tilskud (2017 - 2021).

0 -199.950 -199.950 -199.950

Øget driftstilskud til Hedensted Svømmehal: Afsættes evt. beløb, hvis besluttes på 

udvalgsmøde 10/8-20: Evt. +100.000 kr. i 2021, +350.000 kr. årligt herefter.

0 0 0 0 0

Integration: Besparelser i forbindelse med nedjusteringer i opgaveløsningerne. -1.373.970 -1.373.970 -1.373.970 -1.373.970 -1.373.970

Integration: Nedjusteringer af tilskud til unge uledsagede p.g.a. fald i antallet af 

modtagne og mange af de allerede modtagne er fyldt 18 år.

62.220 62.220 364.810 374.270 478.290

Kørselskontoret. Der forventes en efterbetaling til til Midttrafik med 224.000 kr. i 

2021, tilbagebetaling fra Hjarnø Færgefart på 350.000 kr. i 2021 samt årlige 

merudgifter på 103.540 kr.

-22.460 -22.460 103.540 103.540 103.540

Kategori A i alt 0 350.000 -1.334.210 -984.210 -755.570 607.890 711.910
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Kategori B: Kan indgå i prioritering eller løses indenfor udvalgsområdet
Pulje til strategiske kulturindsatser fra udvalgsmødet den 9. juni 2020. Puljen skal 

anvendes til at igangsætte strategiske indsatser, såsom markedsføring af aktiviteter 

og fællesskaber, kulturrygsæk samt nyt liv i forsamlingshusene. Indsatserne 

prioriteres og igangsættes af Udvalget for Fritid & Fællesskab én gang årligt. 

500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

Kategori B i alt 0 0 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

Fritid & Fællesskab i alt 0 350.000 -834.210 -484.210 -255.570 1.107.890 1.211.910
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Eventuelle ændringer af Budget 2021 for Udvalget for Teknik

Beløb i hele kr.

+ = merudgift/mindreindtægt

-= mindreudgift/merindtægt

Årsag Demografi Lovændringer Andre årsager I alt 2021 2022 2023 2024

Kategori A: Konsekvenstilretning
Genbrugsstationerne - Indtægten fra Miljøafgift for husholdninger forudsættes 

forhøjet med 3,8 mio. kr. og udgifterne til de forskellige affaldsfraktioner og deponi 

m.v. forhøjes med ca. 3,5 mio. kr.  Sag om fastsættelse af takster ventes behandlet i 

august 2020.

-284.620 -284.620 -284.620 -284.620 -284.620

Affaldsområdet. Umiddelbart forventes mindreudgift/merindtægt på 2.827.210 kr. i 

2021 og fremover. Udbuddet vedrørende renovatør, indkøb af affaldsspande, 

miljøkasser, køkkenspande og KOD poser er dog endnu ikke afsluttet og besluttet. 

Engangsudgifter skønnes til ca. 27 mio. kr. i 2021 - er medtaget som anlæg på 

investeringsoversigten. Indtægter fra renovationsafgifter forudsættes forøget med 

ca. 16 mio. kr., betaling til renovatør forventes forøget med ca. 9,4 mio. kr. og 

udgifter til afgifter til affaldsbehandling øges med ca. 7 mio. kr. Herudover diverse 

nedjusteringer på ca. 3,2 mio. kr. Sag om fastsættelse af takster behandles på 

udvalgsmøde i august 2020. Herefter kan der indsættes beløb i denne oversigt.

0 0 0 0 0

Tilpasning af udgifter og indtægter vedr. diverse lejemål og forpagtningsindtægter. -93.550 -93.550 -93.550 -93.550 -93.550

Mindre justering vedr. vejbelysning, grusveje m.v -29.240 -29.240 -29.240 -29.240 -29.240

Vejafvandingsbidrag. Ud fra de forventede anlægsinvesteringer ved Hedensted 

Spildevand A/S på årligt 35 mio. kr. vil kommunens lovpligtige vejafvandingsbidrag til 

spildevandsselskabet med uændret bidragssats på 8 % være i alt 2,8 mio. kr. i de 

kommende år, svarende til yderligere 1,7 mio. kr. i forhold til det nuværende budget.

1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000

Gennemgang af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) - brug af pesticider i 

nærheden af vandboringer.

175.000 175.000 175.000 0 0
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Naturområde Horsens Fjord. Projektet fortsætter i 2021. Udgiften i 2019 og 2020 har 

været finansieret fra Vækst, By og Boligudviklingspuljen.

250.000 250.000 0 0 0

Den budgetterede indtægt vedr. Miljøtilsyn - virksomheder kan ikke opnås. 312.000 312.000 312.000 312.000 312.000

Kategori A i alt 0 175.000 1.854.590 2.029.590 1.779.590 1.604.590 1.604.590

Kategori B: Kan indgå i prioritering eller løses indenfor udvalgsområdet
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.

350.000 350.000 350.000 350.000 350.000

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

vandløbenes vandafledningsevne giver øgede udgifter til grødeskæring, oprensning 

samt opmåling m.m.

250.000 250.000 250.000 250.000 250.000

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.

250.000 250.000 250.000 250.000 250.000

Kategori B i alt 0 0 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000

Teknik i alt 0 175.000 2.704.590 2.879.590 2.629.590 2.454.590 2.454.590
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Beløb der omplaceres mellem udvalg i 2021-2024

Beløb i hele kr.

+ = merudgift/mindreindtægt

-= mindreudgift/merindtægt

PKØ Læring Beskæftigelse Social 

Omsorg

Fritid & 

Fællesskab

Teknik I alt 2021

Kommunalt ansatte mentorer flyttes til administrativ organisering 200.000 -200.000 0

Visse lønudgifter Beskæftigelse flyttes til administrativ organisering 5.499.740 -5.499.740 0

Administration af affaldsordning for virksomheder 187.500 -187.500 0

Øget administrationsvederlag fra Forsyningsområdet. -398.210 398.210 0

Samling og styrkelse af kulturområdet 200.000 -200.000 0

Psykiatri: Til budget 2020 blev der bevilget udgifter til et botilbud, der var personrettet. 

Det er efterfølgende besluttet, at tilbuddet skal høre hjemme i Velfærdsrådgivningen 

(Social Omsorg).

-2.868.750 2.868.750 0

Rengøring - tilpasning af budgetter ift. tilkøb samt genberegning BH Lille Dalby og 

Tandplejen

-260.727 208.087 9.200 43.440 0

Omplaceringer i alt 5.428.303 208.087 -8.568.490 2.877.950 -156.560 210.710 0
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