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ØKONOMIUDVALG 
 
 

Fællesudgifter og administration m.v. 
 

Administrationen 

 
Overordnet struktur m.v. 
Administrationen består af 12 afdelinger – 9 afdelinger rettet mod borgerne og 3 rettet mod 
organisationen. 

 
 
Principperne for fysiske fordeling af de administrative afdelinger er: 
 
• De interne funktioner placeres hovedsageligt på Juelsminde rådhus. Det vil sige afde-

lingerne Løn og Personale, Intern Service og Økonomi. Hertil kommer Kultur og Er-
hverv.  

• De sociale områder placeres hovedsageligt på Hedensted rådhus, det vil sige afdelin-
gerne Dagpasning, Skoleafdelingen, Social Service, Senior Service samt Sundhed og 
Forebyggelse.  

• Det etableres tværfaglige, sociale teams på/omkring de tre nuværende rådhuse. 

• Jobcentret placeres i Hedensted. 

• Teknisk Afdeling placeres på Uldum rådhus. 

• Der etableres et borgmestersekretariat og de stabsfunktioner, der er relevant for den 
politiske betjening på Hedensted rådhus. 

• Der skabes mulighed for direkte betjening af borgerne i form af borgerservice i Juels-
minde, Hedensted og Tørring. 

I en overgangsfase placeres afdelingerne Skoler, Dagpasning, Sundhed og Forebyggelse 
samt Senior Service midlertidigt i Klakring og på Juelsminde rådhus ligesom DLH-
bygningen i Hedensted og enkelte andre bygninger anvendes. 
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Overordnede forudsætninger for driftsbudgettet 
Udgangspunktet for arbejdet med den administrative normering i Hedensted Kommune er 
rammen i 2006-budgettet. Efter en gennemgang og harmonisering af konteringspraksis i 
de tre kommuner, kan den administrative 2006-normeringen opgøres til 336,6 fuldtidsstil-
linger. 
 
Øvrige udgifter til bygninger, lønpuljer, arbejdsforsikringspuljer mv. er videreført. På andre 
administrationsudgifter er der indregnet rationaliseringsgevinster – jfr. tabellen nedenfor. 
 
Der har i normeringsprocessen været et mål, at effektivisere opgaveløsningen for at frigø-
re ressourcer til fleksibelt og behovsbestemt at kunne sætte ind, når der bliver behov. Ofte 
er de administrative normeringer være fuldt fordelt og anvendt på diverse opgaver. Ved at 
have mulighed for at råde over endnu ikke fordelte ressourcer, kan der skabes en langt 
mere dynamisk organisation. Dette fordi man i behovsbestemte, afgrænsede perioder har 
mulighed for at styrke områder, hvor der vurderes at være et specielt behov, fx ved nye 
regelsæt eller opgaver, som man politisk eller administrativt ønsker at opprioritere. Puljen 
kan også bruges til konsulentydelser og uddannelsesforløb. Projekt- og uddannelsespuljen 
– også omtalt som udviklingspuljen – er som nævnt tænkt til at understøtte visionen om at 
have en dynamisk og fleksibel organisation, hvor der er faktisk mulighed for at sætte hand-
ling bag ønsker om styrkelse af projekter. Dette kunne fx være rettet mod skabelse af nye 
måder at løse opgaverne på, nye arbejdsgange, nye evalueringsmetoder eller uddannel-
sesinitiativer. 
 
Det er målet, at nedbringe dem administrative normering med 6% over 2 år, det vil sige en 
effektivisering fra 336 til 316 fuldtidsstillinger stillinger. Det er et ønske, at anvende denne 
frigjorte effektiviseringsgevinst til en Projekt- og Uddannelsespulje for Hedensted Kommu-
ne. 
 
Startambitionen for Hedensted Kommune er, at få fordelt medarbejdere samtidig med at 
det sikres, at afdelingerne har de nødvendige kompetencer til at kunne løse opgaverne fra 
1. dag. Derfor vil nogle af afdelingerne låne normeringer af projekt- og uddannelsespuljen i 
periode på op til 2 år. Dette er i god overensstemmelse med den fleksibilitet, der er en af 
begrundelserne for puljen – herved får afdelingen mulighed for at komme i gang og få ana-
lyseret, hvordan arbejdsgangene kan tilrettelægges. Målet er, at udgangsnormeringen nås 
i løbet af 2 år, og at det sker i forbindelse med den naturlige personalerotation, efterud-
dannelse og analyse af arbejdsgange og opgaveløsning.  
 
Der er endvidere forudsat rationaliseringer mv. på øvrige administrationsudgifter (typisk 
kontorhold, papir, inventar) på 2 mio. kr. 
 
Økonomiske forudsætninger på området i forhold til udviklingspuljen på 3 procent: 
Af nedenstående tabel fremgår de økonomiske forudsætninger:  
 

Kr. 2007 2008 2009 2010 
Forudsat bidrag 
til 3%-puljen 

4.714.363 4.714.363 4.714.363 4.714.363 

Forventet bidrag 3.000.000 6.000.000 7.500.000 7.500.000 
Forskel 1.700.000 -1.300.000 -2.800.000 -2.800.000 
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Herudover er det forudsat, at der i 2007 sker en hurtigere efterlevelse af tilpasningen til 
den nye normering, og at dette medfører en besparelse i lønudgifterne på yderligere 2 
mio. kr. 
 
Fællesudgifter 

Der er afsat vederlag mv. til de 27 medlemmer af den nye kommunalbestyrelse.  
 
Der er afsat midler hvert år til afholdelse af folketingsvalg/-afstemning / EU-valg/-
afstemning, samt kommunal valg i 2009. 
 
For at begrænse serviceudgifterne i 2007 er det forudsat, at der ekstraordinært leases 
driftsmidler for 6 mio. kr. i 2007 dækkende alle kommunale områder. 
 
Under lønpuljer er afsat de midler i henhold til de centrale overenskomster til lokal løndan-
nelse, organisationsforhandlinger mv., som ikke indgår i de generelle lønstigninger til 
kommunens medarbejdere og som er indregnet i lønudgifterne til medarbejderne på de 
steder, hvor kommunens medarbejdere er ansat. Midler til lokal løndannelse m.v. svarer til 
ca. 0,47 pct. af lønsummen i 2007 og udgør i alt ca. 20 mio. kr. 
 
Under lønpuljer er endvidere afsat resten af en central pulje til fleksjob, som ikke er an-
vendt helt konkret. Der er samlet set anvendt puljemidler til fleksjob på ca. 2,3 mio. kr., 
hvoraf 120.000 kr. ikke er udmøntet og derfor afsat i en central lønpulje. Jobcenter Heden-
sted har kompetencen til anvendelse af puljemidlerne til fleksjob. 
 
Idet det forudsættes, at Hedensted Kommune er selvforsikrende for arbejdsskader, var der 
oprindeligt afsat 3 mio. kr. til udbetaling af arbejdsskadeerstatninger i hvert af årene 2007-
2010 dækkende alle kommunale områder. Da Tørring-Uldum Kommune indtil 31. decem-
ber 2006 er forsikret imod arbejdsskader, forventes det at udbetaling af erstatninger ikke 
når helt op på det niveau allerede i 2007, og derfor er beløbet til arbejdsskadeerstatninger 
reduceret til 2 mio. kr. i 2007. 

 
 
Intern Service 
 
Overordnet struktur m.v. 
Intern Service er organiseret i 4 afdelinger: 

§ Borgmesterkontor herunder kantinedrift og rengøring 
§ IT-afdeling 
§ Udviklingsafdeling 
§ Bygningstjenesten 

 
Overordnede forudsætninger for driftsbudgettet 
Intern Service er en del af administrationsområdet og driftsudgifterne bliver afholdt under 
økonomiudvalgets områder. 
 
Bygningstjenesten forestår opførelse af nybygninger, renovering og vedligeholdelse af 
kommunale bygninger. Budgetterne hertil er både opført som anlæg og driftsudgifter. Ved 
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fastlæggelse af disse tal er der taget udgangspunkt eksisterende budgetter fra de respek-
tive 3 sammenlægningskommuner. 
 
Vedligeholdelsesmidlerne er samlet i puljebeløb, der senere fordeles på de enkelte byg-
ninger. Fordeling sker efter vedligeholdelsesstandard, der er beskrevet i kommunens byg-
ningsregister. 
 
Det forventes, at der nedsættes en politisk valgt bygnings-vedligeholdelses gruppe, der får 
ansvaret for fordeling af puljemidlerne. 
 
Indkøbsområdet analyseres med henblik på at finde yderligere rationale og stordriftsforde-
le. Opgaven forankres i Økonomiudvalget. 
 
Økonomiske forudsætninger på området i forhold til udviklingspuljen på 3 procent: 
Af nedenstående tabel fremgår de økonomiske forudsætninger:  
 

Kr. 2007 2008 2009 2010 
Forudsat bidrag 
til 3%-puljen 

136.455 136.455 136.455 136.455 

Forventet bidrag 136.455 136.455 136.455 136.455 
Forskel 0 0 0 0 
 

 

Borgerservice 
 
Overordnet struktur m.v. 
I forbindelse med Strukturreformen er kommunerne pålagt en hovedindgangsforpligtigelse 
i forhold til den offentlige sektor. Kommunerne opfordres til at etablere borgerservice-
centre, der sikre én indgang med udgangspunkt i borgerens behov. I forhold til kommu-
nens egne opgaver opfordres kommunerne til at organisere opgaveløsningen med én ind-
gang til almindelige borgerrelaterede opgaver, som udspringer af typiske livssituationer. 
Der skal sikres størst mulig sammenhæng for borgeren og størst mulig effektivitet.  
 
For Hedensted Kommune betyder det, at der i Borgerservice er taget udgangspunkt i, at 
der sker organisering i én afdeling, men geografisk placering, hvor der i betjeningen af 
borgeren skal tænkes udefra og ind med afsæt i borgerens behov og: 
 

• Én indgang til kommunen  
• 75% af alle henvendelser til kommunen skal løses i Borgerservice 
• Sammenhæng i opgaveløsningen 
• Opgaven placeres i Borgerservice med mindre hensynet til borgeren taler imod  

 
Der er med dette afsæt placeret opgaver som sikrer dels håndtering og visitation af borge-
rens henvendelse dels sagsbehandling på hovedparten af de placerede opgaver. 
 

Der er tale om opgaver på tværs fra hele organisationen, sikringsydelser, udbetalingsen-
hed og nye opgaver – f.eks. pas og kørekort. 
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Borgerservice er normeret til ca. 37 PE fordelt på i henholdsvis Tørring på biblioteket, Ju-
elsminde rådhus og Hedensted rådhus. Enheden i Hedensted størst p.g.a. estimeret hen-
vendelsesvolumen samt telefonbetjeningen for hele Hedensted Kommune. 

 

Overordnede forudsætninger for driftsbudgettet 
Opgaverne i BorgerService er overvejende reguleret via lovgivningen og det er således  
kun for et enkelt område muligt at hensætte til 3%´s puljen ( 4.90 - befordringsgodtgørel-
se). 
 
Budget 2007 er beregnet på baggrund af regnskab 2005. Tørring-Uldum modregnet vurde-
ret reduktion for Grejs. 
 
For førtidspensioner er der sket reduktion for nedgang i antal sager på baggrund af ned-
gang i årene 2003 – 2006. 
 
For personlige tillæg er der forudsat en fremskrivning af regnskab 2005. Der samlet set 
forudsat en nedgang på 572.000 kr. brutto på vedrørende personlige tillæg. 
 
For boligstøtte er der indregnet afledte virkninger af nye boliger i Hedensted  for 2007 
henholdsvis Pokavej  (65 boliger) og udflytning af amtsinstitutionen Trindvold ( 24 boliger). 
 
Nye opgaver 
 
Pas og kørekort: 
Borgerservice overtager  opgaven vedrørende ansøgning om pas og kørekort fra staten 
pr. 1. januar 2007. Der er forbundet etableringsudgifter og afsættelse af personale res-
sourcer med opgaven. Der sker kompensation til kommunerne via bloktilskud.  
 
Der må  i overgangsperiode påregnes større udgift til implementering af opgaven end 
kompensationen via bloktilskud. Opgaven er fortsat ikke detaljeret beskrevet, hvorfor det 
ikke for nuværende kan vurderes om der de efterfølgende år kan estimeres en hensættel-
se.  
 
I forbindelse med DUT-kompensationen (kompensation via kommunernes bloktilskud) er 
der taget udgangspunkt i, at der årligt er 1.500 henvendelser pr. 10.000 indbyggere. For 
Hedensted Kommune (ca. 45.000 indbyggere) må det forventes at dette vil øge henven-
delsesflow´et med ca. 6.750 fysiske personlige henvendelser pr. år.  
 
Kompensation via DUT udgør i alt 40 mio. kr., hvilket med befolkningsandelen i Hedensted 
Kommune (0,82% ) betyder, at der sker kompensation med ca. 330.000 over bloktilskud-
det for 2007. 
 
Der er ikke forbundet yderligere indtægter for kommunerne i forbindelse med varetagelse 
af opgaven. 
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Administration af fleksydelsesordning 
 
Kommunen overtager pr. 1. januar 2007 opgaven vedrørende administration af fleksydel-
sesordning. Det forventes at denne opgave er medtaget under Jobcentret.  
 
Økonomiske forudsætninger på området i forhold til udviklingspuljen på 3 procent: 
Af nedenstående tabel fremgår de økonomiske forudsætninger:  
 

Kr. 2007 2008 2009 2010 
Forudsat bidrag 
til 3%-puljen 

86.182 86.182 86.182 86.182 

Forventet bidrag 56.460 56.460 56.460 56.460 
Forskel 29.722 29.722 29.722 29.722 
 
Harmonisering 
Gennem harmonisering af serviceniveau og arbejdsgange vil det i løbet af 2007 vurderes 
om, der vil kunne ske en optimering af normeringsforbruget i Borgerservice. Borgerservice  
opretholder  geografisk betjenings- og sagsbehandlingsmulighed for borgeren, hvorfor der 
ikke kan estimeres normeringsmæssige stordriftsfordele.  
 
Telefonvisitation og telefonbetjening for hele Hedensted Kommune er i forbindelse med 
organiseringen samlet på Hedensted rådhus. Dette betyder, at der på dette område er 
sket implementering af stordriftsfordele.  
 
Fokusområder 
Der vil blive sat fokus på : 
 
- Indfrielse af 75 % -målet for håndtering af henvendelser 
- Ændre henvendelsesadfærd mod digitale selvbetjeningsløsninger  
- Optimering af arbejdsgange og serviceniveau 
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ARBEJDSMARKEDSUDVALG 
 
 

Jobcenter Hedensted 
 
Overordnet struktur m.v. 
Arbejdsmarkedsområdet i Hedensted Kommune bliver organiseret i et samarbejde med 
AF (staten) i et nyetableret Jobcenter. 
 
Organisationen bliver opdelt med fælles ledelse af: 

§ Visitation og Jobbutik 
§ Virksomheds- og jobkonsulenter 
§ Opfølgning på match 1 – 2 - 3 

 
Kommunal ledelse af: 
§ Sygedagopfølgning 
§ Opfølgning af match 4 – 5, særlig indsats og Integration 

 
Aktiveringsindsatsen bliver organiseret som en underafdeling af match 4 –5, særlig ind-
sats. 
 
Overordnede forudsætninger for driftsbudgettet 
De store udgiftsområder på Arbejdsmarkedsudvalgets område er: 

§ Førtidspensioner tilkendt efter 1. januar 2003 
§ Sygedagpenge  
§ Kontanthjælp 
§ Revalidering 
§ Fleksjob og ledighedsydelse 
§ Aktiveringsindsatsen (beskæftigelsesordninger). 

 
Det hidtidige serviceniveau på forsørgelsesområdet har været meget forskelligt i de 3 
kommuner. Harmoniseringen af de 3 kommuners hidtidige serviceniveauer forventes fuldt 
gennemført i løbet af 2007, hvorfor der i budgettet er arbejdet med gennemsnitstal for 
budgetlægningen, hvor der er taget udgangspunkt i den nuværende ledelsesinformation 
og de forventede måltal. 
 
Politisk besluttede initiativer for at nå måltallene er bl.a.: 
 
Der er forudsat, at der føres en aktiv aktiveringspolitik, hvor målet er en samlet aktive-
ringsgrad på 75% for kontanthjælpsmodtagere inden udgangen af 2007. Idet målet ikke 
kan nås fra 1/1 2007 er der i budgetgrundlaget forudsat en gennemsnitlige fordeling med 
33% passive og 67% aktiverede. 
 
Der vil være fokus på en tidlig indsats for de sygemeldte, hvorved der tidligt kan rettes fo-
kus mod de ressourcer den enkelte borger kan udvikle på og samtidig arbejdes på at bry-
de de barrierer den enkelte skal passerer for at fungere på arbejdsmarkedet.  
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Revalideringsudgifter 
Driftsudgifter i forbindelse med revalidering omfatter køb af ordinær uddannelse til revali-
dender og forrevalidender. Udgifter til  erhvervsmodnende eller afklarende aktiviteter, op-
træning og uddannelse samt  til erhvervsmodnende og erhvervsintroducerende kurser 
samt jobindslusningsprojekter.  
 
Området er omfattet af finansieringsomlægningen på flere måder: 

§ Der modtages ikke længere  50 % amtsrefusion af erhvervsmodnende og er-
hvervsintroducerende kurser. 

§ Der modtages ikke længere direkte 50% i refusion af deltagerbetaling for reva-
lidender og sygedagpengemodtagere under forrevalidering (omfattes af rådig-
hedsloftet) 

§ LF 203 jf. de generelle bemærkninger 
§ Amtskommunale revalideringsinstitutioner overgår til kommunerne som betaler 

de samlede udgifter mod hidtil 50 %. 
 
Fleksjobområdet 

§ Skærpet visitation 
§ Bekæmpelse af ledigheden 
§ Bortfald 

 
De økonomiske konsekvenser af lovændringerne vil i efteråret blive forhandlet mellem be-
skæftigelsesministeriet og KL, men lovændringen indebærer betydelige økonomiske til-
skyndelser og sanktioner i forhold til sagsbehandling m.v. i den kommunale myndigheds-
udøvelse, hvorfor det også af den grund er væsentligt at sikre en høj kvalitet i administrati-
on/sagsbehandling. 
 
Kontanthjælpsområdet 
Refusionsændringer betyder at alle forsørgelsesudgifter refunderes med 35 % for passive 
ydelsesmodtagere og 65 % for alle aktive ydelsesmodtagere. 
 
De kommunaløkonomiske problematikker er delvist indregnet i bloktilskud og budgetga-
rantien. 
 
Økonomiske- og tidsmæssige forudsætninger 
Udfra de politiske målsætninger og ledelsesinformationen er der budgetlagt udfra følgende 
måltal 
 
Gennemsnit pr. md.  2005  2007 
 
Sygedagpenge over 52 uger 105    73 
Kontanthjælp 
Aktiverede  65 % ref.  168  242 
Passive  35 % ref.  212  118 
Revalidering   65 % ref.  161  200 
Fleksjob 65 % ref.  405  500 
Ledighedsydelse 35 % ref.   75    60 
Førtidspension 35 % ref. 132    88  
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Såfremt kommunen ikke opfylder sin pligt til  at følge op jvf. lovens regler, mister kommu-
nen refusion af udgifterne. I Hedensted Kommune er ikke budgetteret med udgifter til dag-
penge, kontanthjælp eller fleksjob/ ledighedsydelse uden refusion grundet manglende op-
følgning. 
 
En grundlæggende forudsætning for ikke at miste statsrefusion samt at nå de fastsatte 
måltal er, at jobcentret er i stand til at fastholde en stabil medarbejderstab, da det erfa-
ringsmæssigt i de 3 kommuner samt på landsplan er kontinuiteten i sagsarbejdet med den 
sygemeldte eller ledige  borger der er afgørende. 
  
De arbejdsmarkeds- og beskæftigelsespolitiske målsætninger og indsatsområder er under 
udarbejdelse i et samarbejde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Det lokale beskæftigel-
sesråd og forventes vedtaget i sammenlægningsudvalget i november 2006 i form af ”be-
skæftigelsesplanen”. 
 
Overordnede politiske mål er: 
 
1. Indsatsområde: Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft, de har 
behov for. 
Mål: 
"Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhæn-
gende ledighed bliver nedbragt. " 
 
2. Indsatsområde: Styrket indsats for at give kontant- og starthjælpsmodtagere en 
ny chance. 
Mål: 
"Jobcentrene skal have særlig fokus på indsatsen over for de kontant- og starthjælpsmod-
tagere, der har gået passive i mindst et år og de mål, der er for indsatsen i forbindelse 
med "En ny chance til alle” . 
 
3. Indsatsområde: Styrket indsats for at få unge kontanthjælps-, startshjælps-, intro-
duktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde eller i uddannelse 
Mål: 
"Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, starts-hjælps-, introduktions-
ydelses- og dagpengemodtagere under 30 år bliver nedbragt  i forhold til året før". 
 
Under arbejdet med etableringsaftalen er der i samarbejde med staten udarbejdet vision 
og strategiske mål for Jobcenteret.  
 
Vision for jobcentret: 

Ø  I samarbejde med den enkelte sikre korteste vej til job 
Ø  I samarbejde med virksomhederne sikre den arbejdskraft de har behov for på 

kort og langt sigt 
 
Strategiske mål for jobcentret: 

Ø  Ved en tæt dialog med virksomhederne, sikre virksomhederne den arbejds-
kraft, på kort og langt sigt, som de har brug for 
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Ø  Sikre borgeren en tidlig fleksibel indsats rettet mod aktuelle og fremtidige be-
skæftigelsesmuligheder 

Ø  Visitation af alle jobcentrets jobsøgende borgere udfra fælles vurderingskriteri-
er, som sætter fokus på den enkeltes beskæftigelsessituation og den indsats 
som skal iværksættes 

Ø  Helhedsorienteret  indsats for alle matchkategorier med fokus på korteste vej til 
job 
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BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALG 
 

Skoler, SFO, Ungdomsskole og PPR 
 
Overordnet struktur m.v. 
På sit møde den 21. juni 2006 godkendte sammenlægningsudvalget store dele af harmo-
niseringsrapporten inden for skole– og SFO-området og besluttede følgende vedrørende 
struktur og distrikter : 
 

Ø  Der indføres Helhedsskole på 0. – 3. klassetrin som beskrevet i harmonise-
ringsrapporten. 

Ø  7. klasserne overflyttes til overbygningsskolerne senest ved starten af skoleåret 
2009/2010. Overflytningstidspunkt aftales med de involverede bestyrelser. 

Ø  Overbygningerne i Stouby og Rårup nedlægges senest ved starten af skoleåret 
2009/2010. 

Ø  Hornsyld skole udbygges til overbygningsskole for Stenderup, Hornsyld, Stou-
by og Rårup skoledistrikter. 

Ø  Juelsminde skole bliver overbygningsdistrikt for Barrit skole. 
Ø  Der udarbejdes byggeprojekter vedrørende udvidelse af Hornsyld skole, reno-

vering af Rårup skole samt færdiggørelse af renoveringen af Stouby skole. 
 
På mødet blev endvidere godkendt skolepolitiske mål, værdier og indsatsområder gæl-
dende for de kommende år. 
 
I budgetaftalen indgår, at Sammenlægningsudvalget ønsker at understøtte mulighederne 
for sund mad i skolerne. Derfor igangsættes en undersøgelse af muligheder og økonomi-
ske konsekvenser i forhold til at tilbyde mad til skoleelever. Ordningen forventes forældre-
finansieret. Undersøgelsen skal foreligge til midtvejsseminaret i 2007. 
 
Overordnede forudsætninger for driftsbudgettet 
Budgettet er udarbejdet på baggrund af eksisterende normeringer og aftaler med ud-
gangspunkt i de kendte elev- og børnetal samt belægningsprocenter i SFO. Der er ligele-
des søgt taget højde for forventede elev- og børnetalsforskydninger pr. 1. august 2007. 
Betalinger til og fra andre kommuner er indarbejdet i henhold til KL´s takster – også i for-
hold til børn fra Grejs, som Vejle Kommune fremover skal betale for skolegang og SFO for 
på Lindved skole. 
Der er udarbejdet et takstkatalog mellem kommunerne, der regulerer betalingen for den 
hidtidige vidtgående specialundervisning i amtsligt regi. Budgettet for de pågældende ele-
ver er udarbejdet på baggrund heraf. 
 
Skoler 
Pr. 1. august 2006 er der 5.957 elever fordelt på 20 skoler. Ved skoleårets start 1. august 
2007 forventes elevtallet at stige til 6.073 elever. 
Budgettet pr. 1. august 2007 vil i øvrigt blive tilrettet på baggrund af de tildelingsmodeller, 
der er beskrevet detaljeret i ”Forslag til harmonisering inden for skole- og SFO-området i 
Hedensted Kommune. De væsentligste konsekvenser beskrives her : 
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Timetildeling 
Ø  Max. 28 elever i klassen ( folkeskolelovens bestemmelser) 
Ø  Helhedsskole 29 timer i 0. – 3. klasse med tildeling af pædagogresurser 
Ø  26 timer 4. – 6. klasse  
Ø  28 timer 7. klasse 
Ø  29 timer 8. – 9. klasse 

 
Undervisningsmidler 

• Pr. elev i 0. til 3. klasse -    945,20 kr. 
• Pr. elev i 4. til 6. klasse -  1036,93 kr. 
• Pr. elev i 7. til 9. klasse -  1239,53 kr. 

I disse tal er der ikke indregnet ressourcer til IT. 
 
Befordring 
• Folkeskolelovens bestemmelser er gældende pr. 1. august 2007. 
 
Skolefritidsordninger 
Pr. 1. januar 2007 forventes gennemsnitligt 1.956 børn i SFO-erne.  Børnetallet forventes 
at stige til 2.038 børn pr. 1. august 2007. Herfra skal dog trækkes det forventede frafald på 
30 % i tidligere Juelsminde Kommune grundet helhedsskolens indførelse samt det antal 
børn, der i efteråret 2006 er tilmeldt SFO2  i Hedensted og SFO-børnene fra 4.årgang i 
tidligere Tørring-Uldum Kommune. 
Taksterne foreslås harmoniseret pr. 1. januar 2007. Den endelige beregning er ikke fore-
taget endnu, men taksterne skal indbringe samme provenu som i 2006. 
Budgettet pr. 1. august 2007 vil blive tilrettet på baggrund af forslaget til fremtidig norme-
ring, åbningstid m.v., der er beskrevet detaljeret i ”Forslag til harmonisering inden for sko-
le- og SFO-området i Hedensted Kommune. De væsentligste områder beskrives her : 
 
Målgruppe: 
0. – 3. klasse 
 
Åbningstider: 
Skoledage: 06.00 – 8.00 og 14.00 – 17.00 (13.00 – 16.00 fredage) 
Skolefridage: 06.00 – 17.00 (16.00 fredage) 
Ferielukning / lukkedage: 5 uger pr. år. Placeringen koordineres med daginstitutionsområ-
det 
 
Normering: 
1,81 time / barn / uge / 52 uger 
Normering fordeles på 60 % pædagog og 40 % medhjælpertimer 
 
Moduler: 
Morgen: 06.00 (5.30) – 8.00 
Eftermiddag: 14.00 – 17.00, 13.00 – 16.00 fredag 
Heltid: 06.00 ( 5.30) – 17.00 
Ugemoduler i ferier: 08.00 – 17.00, 13.00 – 16.00 fredag 
Børn med Morgenmodul, der har pasningsbehov i ferier, skal tilkøbe ugemodul 
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Tildelinger i øvrigt: 
1.058 kr./barn. 2.500 kr./fuldtidsansat.  
 
Brobygning / overflytning 
Der er indarbejdet beløb i budgettet, der muliggør brobygning / overflytning af samme om-
fang som i 2006. Der er endnu ikke taget stilling til, hvordan brobygning / overflytning kon-
kret skal forløbe foråret 2007. 
 
Juniorklub i Hedensted Kommune - klubtilbud til børn fra 4 – 6 klasse : 
Åbningstider: Mandag – fredag fra efter 5. lektion i skolen til kl. 16.00 

samt på skolefridage fra kl. 08.00 – 16.00. 
Ferielukning / lukkedage: 5 uger pr. år. Placeringen koordine-
res med daginstitutionsområdet.   
Der kan tilkøbes feriemoduler. 

Normering: 1,2 time pr. barn / uge / 52 uger. 
Kronetildeling: Som i SFO dvs. 1058 kr. / barn. 
 

Ungdomsskole 
Forslag til harmonisering af Ungdomsskolerne i Hedensted Kommune blev godkendt på 
sammenlægningsudvalgets møde i maj 2006, hvoraf følgende skal fremhæves: 
 
Der etableres én ungdomsskole med én ledelse. Tilbuddet omfatter fremover 7. årgang, 
og skolens ydelser skal i vid udstrækning leveres decentralt. Ledelsen, der er matrix-
struktureret, samles fysisk ét sted sammen med administration / sekretariat. Der søges 
valgt en bestyrelse i efteråret 2006 med tiltrædelse pr. 1. januar 2007. 
Økonomisk er udgangspunktet de midler og den normering, de 3 skoler har i 2006. 
Det er vigtigt, at Ungdomsskolen kan disponere og have råderum til en hurtig indsats og 
omlægning af aktiviteter efter skiftende behov blandt unge. Der skal udarbejdes en resur-
setildelingsmodel til almen undervisning baseret på antal 13 – 18 årige i kommunen, såle-
des serviceniveauet fastholdes, uanset fald eller stigning i antallet af unge i aldersgruppen. 
3 % - reduktionen indlægges som en blokreduktion. Beløbet udgør 364.200 kr. 
 
PPR 
Forslag til PPR´s fremtidige organisering og arbejdsgrundlag indgår som en del af forsla-
get til harmonisering af skole- og SFO-området. Forslaget blev godkendt på sammenlæg-
ningsudvalgets møde den 21. juni 2006. 
 
Budget- og normeringsmæssigt er udgangspunktet de midler og den normering, de 3 
PPR-kontorer har i 2006. Fra Vejle amt er tilført en ½ psykologstilling til betjening af cen-
terklasserækkerne på Stjernevejskolen. Der er ikke reduceret med 3 % i PPR´s budget, 
idet beløbet svarende til 217.280 kr. er fundet andetsteds inden for skolebudgettet. 
Grunden hertil er, at det vurderes, at en svækkelse af PPR vil kunne medføre øgede udgif-
ter på konti vedrørende udsatte børn og unge. 
 
Økonomiske- og tidsmæssige forudsætninger 
På skoleområdet har Undervisningsministeriet meddelt en generel dispensation til kom-
munerne, således at harmoniseringen af serviceniveauerne først skal gennemføres fra 
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start af skoleåret 2007/2008. I første halvdel af 2007 er således indregnet konsekvenserne 
af de tre kommuners skoleår 2006/2007. I skole- og SFO-områdets budgetramme for 2007 
er det allerede forudsat, at harmoniseringen først gennemføres fra 1. august 2007. 
 
Til rådighed for 3%-puljen er, efter beslutningen om at indføre helhedsskole i Hedensted 
Kommune, 8.487.440 kr. Da det i skrivende stund er uafklaret, hvornår beslutningerne om 
flytning af 7. klasserne og ændringerne i overbygningsstrukturen kan effektueres, vil der 
ud fra en realistisk vurdering fragå 800.000 kr. fra puljen, således der til rådighed vil være 
7.687.440 kr. 5/12 heraf udgør i 2007 3.203.100 kr. Det forudsættes i disse beregninger, at 
et 3%-beløb til udviklingspuljen på 460.664 kr./år vedrørende specialundervisning i regio-
nale tilbud, er fundet i arbejdsgruppen, der har beskæftiget sig med udsatte børn og unge.  
Frem til 2010 vil elevtallet stige til forventeligt 6.376 elever, hvorfor der vil blive tale om en 
udgiftsstigning inden for området. Da de strukturelle ændringer skal være gennemført se-
nest 1. august 2009, kan der først forventes fuld gennemslagskraft i forhold til udviklings-
puljen i år 2010. 
 
Økonomiske forudsætninger på området i forhold til udviklingspuljen på 3 procent: 
 

Kr. 2007 2008 2009 2010 
Forudsat bidrag 
til 3%-puljen 

5.071.408 11.494.030 11.494.030 11.494.030 

Forventet bidrag 3.203.100 7.854.106 8.254.106 8.487.440 
Forskel 1.868.308 3.639.924 3.239.924 3.006.590 
 
 
Dagpasning 
 
Overordnet struktur m.v. 
I Hedensted Kommune er målsætningen på børnepasningsområde, at der er en generel 
pasningsgaranti med en 3 måneders sagsbehandlingstid, at børnene opskrives efter alder, 
og at børnene som udgangspunkt tilbydes en plads i skoledistriktet eller de omkringliggen-
de skoledistrikter.  
De 0-2 årige tilbydes primært pladser i dagplejen, men der er som supplement til denne 
pasningsform etableret småbørnsgrupper i 2 af børnehaverne i Hedensted by, hvor der 
tilbydes pladser i institutionen for børn fra henholdsvis 1½ og 2 år.  
Børn i alderen 3-5 år tilbydes plads i børnehaverne, og målet er, at alle børn tilbydes en 
børnehaveplads, når de fylder 3 år. Der tilbydes desuden Frit-Valg ordning og tilskud til 
pasning af egne børn. 
Til børn med særlige behov tilbydes støtte i form af minidagplejere, støttepædagoger i in-
stitutionerne og støttegrupper rundt i kommunen. Til børn med vidtgående fysiske eller 
psykiske vanskeligheder kan der tilbydes plads i kommunens specialbørnehave Åkanden 
(overtaget fra Vejle Amt pr. 1. januar 2007) eller støttegruppe 2 i idrætsbørnehaven i 
Skjold. 
På sit møde den 21. juni 2006 godkendte Sammenlægningsudvalget store dele af harmo-
niseringsrapporten, bl.a. afdelingens opbygning og struktur. 
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Overordnede forudsætninger for driftsbudgettet 
Budgettet er udarbejdet på baggrund af eksisterende normeringer, aftaler  og løn- og pris-
fremskrivninger med udgangspunkt i det forventede antal børn, der skal passes. Der er på 
nuværende tidspunkt nogen usikkerhed omkring befolkningsprognosen for hele Hedensted 
Kommune og specielt i Hedensted by er det, grundet de mange nye udstykninger og mas-
sive tilflytning,  meget vanskelig at forudsige, hvor mange børn der vil skulle passes i 
2007. Der er derfor ud over de kendte tal fra indeværende år afsat en pulje til udvidelse på 
1,6 mio. kr. til såvel dagpleje- som daginstitutionspladser.  
I den gamle Tørring-Uldum Kommune er antallet af pladser umiddelbart ikke blevet redu-
ceret helt så meget som forventeligt i forbindelse med udskillelsen af Grejs sogn, da det 
har vist sig, at fødselstallene og tallene for tilvækst er flyttet fra Grejs til andre dele af 
kommunen, specielt til Rask Mølle, Åle og Lindved. Antallet af børn i den gamle Juelsmin-
de Kommune forventes at være uændret i forhold til 2006. 
Forældrebetalingen bliver pr. 1. januar 2007 nedsat til 25% for børn fra 3-6 år, i lighed med 
nedsættelse af forældrebetalingen pr. 1. januar 2006 for børn i alderen 0-2 år. Kommuner-
ne kompenseres ifølge aftalen mellem Regeringen og KL under ét for merudgifterne ved 
lovændringen. 
Forældrebetalingen opkræves over 11 måneder, idet juli måned er betalingsfri. 
 
Fælles formål 
Under fælles formål afsættes beløb til bl.a. økonomiske og pædagogiske fripladser, sø-
skenderabatter, tilskud efter Frit-valg ordningen og tilskud til pasning af egne børn. Alle 
disse konti er budgetlagt ud fra et skønnet forbrug fremskrevet med forventet stigning i 
antallet af pladser i de forskellige pasningsordninger. 
På kontoen afsættes desuden bl.a. beløb til længerevarende kurser for det pædagogiske 
personale, annonceudgifter, puljer til støtteforanstaltninger, puljer til længerevarende syg-
dom, IT udgifter, beløb til indvendig vedligeholdelse og mellemoffentlige betalinger. I for-
hold til sidstnævnte forventes det fortsat, at der set over et betales for flere børn i andre 
kommuners dagtilbud end der kommer indtægter fra andre kommuner. 
En del af ovennævnte beløb vil på et senere tidspunkt formentlig skulle flyttes ud på de 
enkelte institutioners konti, afhængig af den valgte decentraliseringsmodel og -grad. 
 
Dagplejen 
Dagplejen er normeret til at der maksimalt kan indskrives 1.107 dagplejepladser, hvoraf de 
52 pladser  er nye i forhold til 2006. Det betyder, at der i gennemsnit er ansat 308 dagple-
jere, heraf 7 minidagplejere og 17 gæstedagplejere.  
 
Den enkelte dagplejer arbejder op til 48 timer pr. uge, men har jf. overenskomsten ud over 
de lovbestemte ferie- og feriefridage, 6 årlige afspadseringsdage som kompensation for 
den lange arbejdsuge. Dagplejen holder ferielukket 5 uger om året, men der vil af hensyn 
til pasningsgarantien altid være dagplejere, der har åbent på de fastlagte feriedage. 
 
Dagplejerne er, bortset fra 5 dagplejere i Juelsminde, ansat på 4 børns kontrakter, også 
minidagplejerne, der dog alene har indskrevet 2 børn. Pædagognormeringen udgør i alt 
15,91 fuldtidsstilling, incl. ledelsen i dagplejen. 
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Daginstitutioner 
Der er budgetlagt med 24 kommunale daginstitutioner med i alt 1.683 pladser, incl. små-
børnspladserne i de 2 institutioner i Hedensted by. De 81 pladser er nynormerede i forhold 
til det oprindelige budget 2006. Der er desuden budgetlagt med 1 puljebørnehave med 40 
pladser, 1 privat børnehave med 25 pladser (fra 1.8.07 dog 40 pladser) samt en special-
børnehave til børn med vidtgående fysiske og psykiske vanskeligheder til 14  børn. Kom-
munen råder derudover over 20 børnehavepladser i en landsbyordning i Korning. Udgif-
terne til sidstnævnte pladser er dog budgetlagt under SFO området. 
I specialbørnehaven Åkanden er der budgetlagt med, at 11 af de 14 pladser sælges til an-
dre kommuner. 
 
I normeringen i de kommunale daginstitutioner er der taget udgangspunkt i de eksisteren-
de normeringsaftaler med BUPL og FOA, hvori også vippenormeringssystemet indgår. Der 
skal inden 1. januar 2007 udarbejdes en ny normeringsaftale, således at institutionerne i 
kommunen harmoniseres  i forhold til normering, fordeling af pædagog og medhjælpere 
(bliver fremover fordelt med 66% pædagoger og 34% medhjælpere) m.v. Endelig skal 
konsekvenserne af den yderligere ferielukning indarbejdes i budgettet. 
 
Der er tilknyttet støttegrupper til børn med særlige behov i 6 af institutionerne, i et par af 
institutionerne er der flere typer af støttegrupper, ligesom der er ansat et antal støttepæ-
dagoger, der giver støtte til de børn, der kan klare en almindelig børnehavedag i lokalinsti-
tutionen, såfremt der gives støtte. Der er desuden et antal støttetimer tilknyttet området, 
som enten kan sammenlægges med støttepædagogtimerne eller gives til institutionerne, 
således at de selv kan udføre støtteopgaven. En del af udgifterne til støtteområdet er bud-
getlagt i puljer. Antallet af støttegrupper vil efter den endelige beslutning om støttens om-
fang og organisering blive reduceret 
 
Åbningstiden i institutionerne varierer fra 50 timer pr uge og op til 55,75 timer pr. uge. Der 
er ferielukket i alt 5 uger om året, hvor der dog holdes et antal institutioner åbne, således 
at de børn, der holder ferie i andre uger, kan få et pasningstilbud. Det fremtidige antal insti-
tutioner, der holder åbent på lukkedagene, vil blive endeligt fastlagt, på baggrund af de 
aktuelle tilmeldingerne. 
 
Brobygning / overflytning 
Der er indarbejdet beløb i budgettet, der muliggør brobygning / overflytning af samme om-
fang som i 2006. Brobygning / overflytning konkret foråret 2007 vil foregå på samme måde 
som det er foregået i de 3 kommuner hidtil, idet harmoniseringen af skoleområdet først 
finder sted fra 1.8.07. Fra 2008 vil brobygningen/overflytningen foregå ud fra ens retnings-
linjer i hele kommunen. Beløbet til brobygning/overflytning er afsat under Skolefritidsord-
ninger. 
 
Harmonisering af serviceniveauer 
Harmoniseringen af de tre ”gamle” kommuners hidtidige serviceniveauer kan forventes 
fuldt gennemført på et senere tidspunkt end 1. januar 2007. Forklaringer fremgår af sidste 
afsnit. I 2008-2010 vil udgifter og indtægter stige i takt med at antallet af pladser øges. 
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Økonomiske- og tidsmæssige forudsætninger 
Gennemførelse af harmoniseringen må af flere årsager først kunne forventes at ske hen 
over 2007. Den væsentligste begrundelse herfor er, at det ikke vil være muligt at få etable-
ret et tilstrækkeligt antal børnehaveplader, således at alle børn vil kunne tilbydes en bør-
nehaveplads, når de fylder 3 år. Dertil kommer, at  der skal ske forskellige personalemæs-
sige tilpasninger, grundet harmoniseringen og ferielukningen, der grundet opsigelsesvars-
ler ikke være gennemført allerede pr. 1. januar 2007. 
 
Økonomiske forudsætninger på området i forhold til udviklingspuljen på 3 procent: 
Af nedenstående tabel fremgår de økonomiske forudsætninger:  
 

Kr. 2007 2008 2009 2010 
Forudsat bidrag 
til 3%-puljen 

4.996.507 4.996.507 4.996.507 4.996.507 

Forventet bidrag 1.672.000 1.385.000 1.760.000 2.135.000 
Forskel 3.324.507 3.611.507 3.236.507 2.861.507 
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KULTUR- OG ERHVERVSUDVALG 
 
 

Overordnet struktur m.v. 
Kultur- og Erhvervsudvalget er et af de nye udvalg med en helt ny opgaveportefølje. Op-
gaverne dækker hele kultur- og fritidsområdet samt de nye opgaver på erhvervsområdet 
med erhvervsservice, erhvervsudvikling og iværksætteri. En væsentlig del af erhvervsop-
gaven ligger inden for turismeerhvervet. 
 
På kultur- og fritidsområdet er der for de fleste områders vedkommende tale om ”kendt 
stof”, men med væsentlige forskelle i serviceniveau/tilskud. Harmoniseringen på disse om-
råder er stort set færdigbehandlet og forhandlet med de implicerede parter. Området er, 
når der ses bort fra bibliotekerne og de musiske skoler, præget af et stort og engageret 
foreningsliv med mange frivillige. 
 
På erhvervsområder er der derimod tale om ”organiseret kaos”, med mange spillere. Sta-
ten og regionerne er sammen med kommunerne ansvarlige for at fremme erhvervsudvik-
lingen med særlig fokus på iværksætteri. Snitfladerne mellem det regionale og lokale ni-
veau finder formentlig først sin endelige afklaring i løbet af 2007. Udvalget har i sit forbe-
redende arbejde haft dialog med erhvervslivet inkl. turismeerhvervet for at finde en model 
for det fremtidige samarbejde. I den forbindelse har udvalget arbejdet med en ”arbejdsmo-
del” for et udviklingsråd med repræsentation af såvel erhvervslivet som kultur- og fritidsli-
vet. 
 
Overordnede forudsætninger for driftsbudgettet 
Harmoniseringen vil for største delens vedkommende kunne gennemføres med fuld virk-
ning fra 1. januar 2007.  
 
Fritidsfaciliteter omfatter såvel faste udendørs anlæg som selvejende og kommunale hal-
ler, klubhuse mv. Udendørs idrætsanlæg vedligeholdes i dag dels af fremmed entreprenør 
dels af egne driftsafdelinger. Serviceniveauet/standarden er ikke væsentlig forskellig, og 
der vil derfor ikke være tale om en egentlig harmonisering på dette område. 
 
Derimod har udvalget i princippet godkendt en model for idrætshallerne inden for 97 % af 
budget 2006. Udgangspunktet har været, at ingen haller skulle lukke på grund af harmoni-
seringen. Det har været en vanskelig opgave, da grundlaget for hallernes etablering og 
drift er meget forskellig. Finansieringsgrundlaget er forskelligt, idet nogle haller har optaget 
lån andre haller har fået kommunalt anlægstilskud mv.  
 
Den model, der er forhandlet med repræsentanterne for de 17 haller, er der tilslutning til 
blandt halbestyrelserne. Modellen indebærer, at der afsættes en ”solidaritetspulje” til ud-
ligning af nogle af de finansielle forskelle og driftsvilkårene i øvrigt. Der er tale om et lukket 
system, hvor fordelingen af puljen sker gennem et halkoordinationsudvalg. 
 
Udvalget mangler endnu at få harmoniseret svømmehallerne og ridehallerne. Udvalget har 
valgt at behandle disse typer af idrætshaller for sig, da de er væsentligt forskellige fra de 
almindelige idrætshaller. Harmoniseringen kan muligvis først gennemføres i løbet af 2007. 
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Folkebibliotekerne vil i det store og hele være harmoniseret fra 1. januar 2007. Udvalget 
har besluttet at lukke filialerne i Løsning og Stouby og reducere bogbilens betjening af de 
mindre bysamfund og landsbyerne. Den besparelse, der opnås ved disse strukturændrin-
ger, skal dels bruges til at gennemføre 3% reduktionen dels til at øge åbningstiden på de 
øvrige biblioteker herunder søndagsåbning på ”hovedbibliotekerne”. Reduktionen for Grejs 
sogn vil først kunne realiseres i 2008, idet de mellemkommunale betalinger falder 1 år for-
skudt. 
 
Af kulturel virksomhed har blandt andet den kommunale musikskole ”Trianglen” i dag en 
dækning i hele Hedensted Kommune. Udvalget arbejder på at finde mulighed for at udvide 
billedskolen og dramaskolen, der kun eksisterede i Juelsminde Kommune, til at blive et 
tilbud til hele Hedensted Kommune. 
 
For så vidt angår lokalarkiverne og museerne er der et særligt problem med Glud Muse-
um, der er et statsanerkendt museum, der modtager statstilskud, og som hidtil også har 
modtaget et tilskud fra Vejle Amt. Med den nuværende økonomiske ramme har det vist sig 
vanskeligt at overholde de forpligtelser der følger med at være statsanerkendt. Udvalget 
har ønsket at bruge de næste 2 år til at afdække Glud Museums økonomiske situation. Det 
er ikke realistisk at finde en besparelse på de 3 museer som samlet set modtager 1,6 mio. 
kr. i tilskud.   
 
Tilskuddet til lokalarkiverne er i princippet harmoniseret. Udvalget har bedt lokalarkiverne 
at fremkomme med et forslag til fordeling af tilskuddet, da der i dag ikke findes en egentlig 
foreningsstruktur i Juelsminde Kommune, i modsætning til de to andre kommuner. Hvis 
lokalarkiverne ikke selv finder modellen vil udvalget selv fordele midlerne. 
 
Lokaletilskud omfatter tilskud til selvejende idrætshaller, svømmehaller og ridehaller mv. 
Desuden spejderhytter klubhuse og andre lokaler. 
Lokaletilskud og haløkonomien hænger nøje sammen og er at betragte som ”forbundne 
kar”. På halområdet er det lykkedes at finde en 3 % besparelse, men en besparelse på de 
øvrige områder der modtager lokaletilskud, som f.eks. rideklubber, spejdere m.v. er det 
meget vanskeligt at finde besparelser, uden at det vil kunne resulterer i alvorlige konse-
kvenser for foreningerne. Der er i Hedensted Kommune over 100 foreninger, og en reduk-
tion f.eks. på medlemstilskud fra 150 kr. pr. aktivitetstime til 140 kr. pr. aktivitetstime vil kun 
give en begrænset besparelse på ca. 125.000 kr., men vil betyde en for foreningerne stor 
nedgang i tilskuddet - f.eks. vil Tørring Idrætsforening miste ca. 10.000 kr. og Bjerre Her-
reds Svømmeklub 9.000 kr. En sådan reduktion har udvalget endnu ikke taget stilling til. 
Reduktionen for Grejs sogn rammer også dette område såvel som halområdet. Der er dog 
ingen umiddelbar sammenhæng, da driftsudgifterne i f.eks. hallerne vil være upåvirket af 
Grejs overflytning til Ny Vejle Kommune. 
 
En fuld reduktion med delingsaftalens 11% vil ramme meget hårdt på forenings- og halom-
rådet. Det samme gør sig også gældende for museerne og lokalarkiverne.  
 
På turismeområdet er der afsat et samlet budget på 1,2 mio. kr., fordelt med et tilskud til 
turistforeninger/bureauer i Juelsminde og Tørring-Uldum, markedsføring, Blå flag aktivite-
ter, samt Skibsadoptionen Ravnen. 
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Juelsminde Campingplads er bortforpagtes frem til 31. december 2014, og der er budget-
lagt med en indtægt herfra på 720.000 kr. Tørring Campingplads er ligeledes bortforpagtet 
og der er her budgetteret med en nettoudgift på 47.000 kr. 
 
Til Redningsberedskab er der i alt afsat 6,2 mio. kr.. Området er primært baseret på kon-
trakter der ikke gør det muligt at finde en besparelse, hverken på 3 % puljen eller Grejs-
reduktionen. Forskellen i nedenstående tabel stammer fra redningsberedskab. 
 

Kr. 2007 2008 2009 2010 
Forudsat bidrag 
til 3%-puljen 

1.433.290 1.433.290 1.433.290 1.433.290 

Forventet bidrag 1.056.790 1.056.790 1.056.790 1.056.790 
Forskel  377.500 376.500 376.500 376.500 
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MILJØ- OG PLANUDVALG 
 
 

Overordnet struktur m.v. 
I forbindelse med overførsel af de amtslige opgaver på natur og miljøområdet har Vejle 
Amt udarbejdet nedenstående overslag over Hedensted Kommunes andel af amtets bud-
get.  
 
Fritidsområder  1,40 mio. kr. 
Naturfredning  0,03 mio. kr. 
Vandløbsvæsen  1,14 mio. kr. 
Øvrige Miljøforanstaltninger 0,56 mio. kr. 
 
Ovennævnte beløb er indarbejdet i budgettet, idet der dog er foretaget fradrag for indbefat-
tede lønomkostninger, som budgetteres på andre konti. 
  
Fritidsområder 
I beløbet indgår omkostninger til drift og vedligehold af naturpladser, rekreative stier og 
cykelruter, skilte, udarbejdelse/tryk af informationsfoldere og kortborde (standere der in-
formerer på stedet – ca. 40 stk. i Hedensted Kommune) 
 
Vandløbsvæsen 
Budgettet på vandløbsområdet lyder på i alt ca. 2,3 mio. kr.  Budgettet omfatter dels vedli-
geholdelse af de nuværende kommunevandløb i de 3 gamle kommuner dels vedligehol-
delse af de nuværende amtsvandløb, beliggende indenfor eller langs de nye kommune-
grænser. 
På nuværende tidspunkt foretages vedligeholdelse af disse vandløb dels af kommu-
nens/amtets eget personale og med eget materiel dels af fremmede entreprenører 
Inden vandløbsvedligeholdelsen påbegyndes i 2007 skal besluttes strategi med hensyn til 
den fremtidige indsats på området 

• om, og i givet fald i hvilket omfang vedligeholdelsen evt. skal fortsætte i kommunalt 
regi 

• og i hvilket omfang og hvilken tidsplan der fastlægges i forbindelse med udbud af 
opgaven 

 
Af hensyn til indpasning af tilrettelæggelsen af udbud m.v. i afdelingens øvrige arbejdsop-
gaver forudses det, at det kan det vise sig nødvendigt at forlænge gældende kontrak-
ter/aftaler på området i samt indgå 1-årige aftaler i 2007. 
 
Miljøbeskyttelse mv. 
I forbindelse med miljøtilsyn og øvrige miljøopgaver er der nogle følgeomkostninger til eks. 
analyser, prøvetagningsudstyr, konsulentbistand, evt. miljøvagtordning mv. 
 
En del af tidsforbruget i forbindelse med miljøtilsyn opkræves ved virksomhederne, derfra 
indtægten. 
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TEKNIK- OG FORSYNINGSUDVALG 
 
 

Vejområdet 
 
Overordnet struktur m.v. 
Det samlede kommunale vejnet udgør ca. 1.000 km. vej, hvoraf de ca. 100 km. er tidligere 
amtsveje.  
Udførelsen af drifts- og vedligeholdelsesarbejdet vil, frem til foråret 2009 basere sig på den 
driftsform, der hidtil har været gældende i de respektive 3 kommuner. 
Det betyder, at en del vil blive udført af eget mandskab, en del af Hedeselskabet i henhold 
til gældende kontrakt, og derudover forsøges en aftale med LMK Vejservice videreført for 
så vidt angår driftsarbejdet på de tidligere amtsveje.  
Yderligere vil en lang række fagspecifikke driftsopgaver blive udført af entreprenører på 
baggrund af forudgående udbud. 
Der iværksættes en undersøgelse af muligheder vedr. busruter på tværs af kommunen. 
Undersøgelsen forelægges snarest, gerne januar 2007. 
Muligheden for salg af gadelys undersøges, og hvis det er lovligt anvendes provenu til fi-
nansiering af manglende afdrag på lån. 
 
Overordnede forudsætninger for driftsbudgettet. 
Vejnettet opdeles i 6 –7 forskellige vejklasser, afhængig af trafikal betydning, og med for-
skellig drifts- og vedligeholdsmæssigt serviceniveau. En regulering af serviceniveauet  for 
de enkelte vejklasser vil være ”håndtaget” til at regulere driftsbudgettet. 
 
Budgettet har taget udgangspunkt i foregående års samlede budget, tilført midler til vare-
tagelse af de overførte amtsveje og en øget andel af den kollektive trafik. 
 
Det skal bemærkes, at hele asfaltvedligeholdelsen  i form af nye slidlag, forstærkningsar-
bejder er placeret på anlægsbudgettet som i 2006.  
 
 
Økonomiske forudsætninger på området i forhold til udviklingspuljen på 3 procent: 
Bidraget til udviklingspuljen på 3 % forventes udmøntet som angivet i skemaet: 
 

Mio. kr. 2007 2008 2009 2010 
Bedre indkøbsaftaler 
 
Koordinering mm. af 
driftsopgaver 
 
Koordinering mm. af 
reparationsarbejde 
på kørebaner og 
øvrige belægninger 
 
Harmonisering og 
forøget natreduktion 
på vejbelysningen 
 

57.000 
 

100.000 
 

150.000 
 
 
 

100.000 
 
 

 

57.000 
 

100.000 
 

150.000 
 
 
 

100.000 
 
 
 

57.000 
 

100.000 
 

150.000 
 
 
 

100.000 
 
 
 

57.000 
 

100.000 
 

150.000 
 
 
 

100.000 
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Generel reduktion af 
serviceniveau i for-
bindelse med vej-
klassificeringen, 
herunder reduceret 
mandskab fra 2008  
 
Reduceret serviceni-
veau i vintertjene-
sten 

200.000 
 
 
 
 
 

150.000 

450.000 
 
 
 
 
 

150.000 

450.000 
 
 
 
 
 

150.000 

450.000 
 
 
 
 
 

150.000 
 

Forventet bidrag 
eksklusiv kollek-
tiv trafik 

1.007.000 1.007.000 1.007.000 1.007.000 

Forskel 250.000 0 0 0 
 
Overordnet struktur m.v. 
 
Spildevandsområdet 
Både i Hedensted, Juelsminde og Tørring-Uldum Kommune er indenfor de seneste 2 år op 
til kommunesammenlægningen sket ændringer i spildevandsrensningsstrukturen, idet 4 
renseanlæg er eller bliver nedlagt, således at der med indgangen til 2007 vil være 7 anlæg 
tilbage i Hedensted Kommune 
Drift og vedligeholdelse af renseanlæg, kloakpumpestationer samt tilsyn med og drift af 
ledningsnet, bygværker og bassiner varetages af et driftspersonale på i alt 13 personer. 
 
I forbindelse med udarbejdelse af en fælles spildevandsplan for Hedensted Kommune 
overvejes det, om der skal ske yderligere tiltag med hensyn til centraliseringen af spilde-
vandsrensningen. 
 
Affaldsområdet 
Sammenlægningsudvalget har truffet beslutning om, at der fremtidigt skal ske vægtbaseret 
indsamling af dagrenovation. 
Indsamlingen udbydes i EU-udbud med henblik på iværksættelse pr. 1. maj 2007. 
Som optakt til indførelse af den nye indsamlingsordning gennemføres en informations-
kampagne, hvorved informeres generelt om affaldshåndtering i Hedensted Kommune og 
særligt om den nye ordning. 
 
Situationen omkring fremtidig drift af de nuværende 4 genbrugspladser er i skrivende 
stund endnu ikke helt afklaret. 
På nuværende tidspunkt bemandes pladserne i Hedensted og Juelsminde af personale fra 
vej og park, medens Tørring-Uldum Kommune har indgået en driftsaftale med Østdeponi. 
Teknisk Afdeling indstiller, at afklaring af den fremtidige driftsform samordnes med vej og 
park med frist for implementering pr. 1. maj 2009. 
Her og nu skal der dog træffes beslutning om serviceharmonisering – åbningstider, mod-
tagelse af erhvervsaffald, adgangsbegrænsning til pladserne, betalingsordninger m.v. 
 
Vandforsyning 
Vandforsyning til ejendomme i Hedensted Kommune sker dels fra enkeltanlæg, ca. 1.000 
stk. og fra private, almene vandværker, 61 stk. – heraf 1 kommunalt. 
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Fremtidig sikring af drikkevandskvalitet og kvantitet skal ske via kortlægning, planlægning 
og udarbejdelse af indsatsplaner. 
En ny, fælles vandforsyningsplan udarbejdes bl. a. på grundlag af viden om drikkevands-
kvaliteten, indvindingsmulighederne og behov for arealudlæg til byudvikling. 
 
I forbindelse med budget 2007 skal træffes beslutning om videreførelse eller afvikling af 
den nugældende kommunale forskudsordning i Tørring-Uldum Kommune – en ordning der 
tilsikrer mulighed for fælles vandforsyning til ejendomme i det åbne land. 
Teknisk Afdeling indstiller, at ordningen videreføres – i første omgang i 2007 – indtil der i 
samarbejde med vandværkerne er afdækket alternative muligheder for finansiering af ud-
bygningen af forsyningen i det åbne land. 
 
 
Overordnede forudsætninger for driftsbudgettet 
 
Spildevandsområdet 
På grundlag af godkendte budgetter for 2006 i de tre kommuner forventes en primosaldo – 
udlæg fra kommunekassen til kloakforsyningen på ca. 14. mio. kr. pr. 1. jan. 2007. 
Som grundlæggende forudsætninger for beregningen af takster, vandafledningsbidrag er 
fastsat følgende nøgletal: 
 
Udgifter: 

• Drift af renseanlæg, pumpestationer m.v.:  23,9 mio. kr. 
• Anlægsprogram    39.9 mio. kr. 

Udgifter i alt     63,8 mio. kr. 
 
Indtægter, idet forudsættes vandafledningsbidrag på 30,00 kr./m3, fast bidrag på 400 
kr./stik: samt at særbidrag bortfalder i 2007. Endvidere indkalkuleres, at udskrivnings-
grundlaget reduceres som følge af, at aflæsningstidspunktet fremrykkes:  
    

• Vandafledning, faste og variable bidrag:   55,1 mio. kr.  
• Tilslutningsbidrag         8,0 mio. kr.  
• Vejafvandingsbidrag       0,7 mio. kr.  

Indtægter i alt    63,8 mio. kr.  
 
Udarbejdelse af en ny fælles spildevandsplan/kloakrenoveringsplan vil skabe grundlaget 
for at kunne fastsætte det realistiske investeringsbehov. 
Det forudses, at det vil blive nødvendigt at sikre forhøjede indtægter i årene fremover via 
en forhøjelse af vandafledningsbidraget. 
 
Affaldsområdet 
Dagrenovation 
Iværksættelsen af den vægtbaserede indsamling af dagrenovation giver en vis usikkerhed 
i forbindelse med udarbejdelse af budget og fastsættelse af takster idet: 

• Indsamlingsomkostningerne kendes ikke – indsamlingen udbydes i licitation her i ef-
teråret 

• ”udskrivningsgrundlaget” kendes ikke – mængden af dagrenovation falder 
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• mængden af affald/genbrugelige materialer, der skal håndteres via vores gen-
brugspladser stiger 

• antallet af ejendomme, som vil tage imod tilbuddet om udlevering af en gratis kom-
postbeholder og påbegynde hjemmekompostering kendes ikke. 

 
Med udgangspunkt i gældende takster og nuværende omkostninger i Tørring-Uldum 
Kommune og erfaringer herfra om effekterne af indførelse af vægtbaseret indsamling for-
udsættes følgende udgifter og indtægter i f.m. indsamling af dagrenovation: 
 
Udgifter: 

• Indsamling og behandling:   12,3 mio. kr. 
• Kortlægning og planlægning m.v.    0,2 mio. kr. 
• Indkøb af kompostbeholdere og miljø-øer    3,2 mio. kr. 
• Ordninger for farligt affald     0,8 mio. kr. 
• Administration      2,0 mio. kr. 

Samlede udgifter    18,5 mio. kr. 
 
Indtægter, idet forudsættes nugældende takster i TUK: variabel takst på 2,00 kr./kg og 500 
kr. i fast bidrag (240 liter beholder, tømning hver 14. dag) 

• Renovationsafgift    18,3 mio. kr. 
• Øvrige indtægter     0,3 mio. kr. 

Samlede indtægter    18,6 mio. kr. 
 
Da indkøb af kompostbeholdere og miljø-øer vil belaste budgettet mest det første år, for-
ventes det, at det vil være muligt at nedsætte taksterne i 2008. 
 
Drift af genbrugspladser m.v. 
I forbindelse med drift af genbrugspladser m.v. forudsættes, at den nødvendige service-
harmonisering gennemføres indenfor den nuværende samlede driftsramme, samt at der 
via taksterne kompenseres for den reducerede indtægt ved ændring af praksis for modta-
gelse af erhvervsaffald m.v. 
Med disse forudsætninger forventes følgende udgifter og indtægter: 
 
Udgifter: 

• Ordninger for glas, papir og pap    1,1 mio. kr. 
• Drift af 4 genbrugspladser   13,7 mio. kr. 
• Administrationsudgifter     0,5 mio. kr. 

Samlede udgifter    15,3 mio. kr. 
 
Indtægter idet forudsættes en miljøafgift på 725 kr./bolig 
    

• Miljøafgifter    15,0 mio. kr. 
• Øvrige indtægter, salg af genbrugelige materialer   0,3 mio. kr. 

Samlede indtægter    15,3 mio. kr. 
 
Alle anførte beløb, takster m.v. er excl. moms 
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Økonomiske forudsætninger på området i forhold til udviklingspuljen på 3 procent: 
Af nedenstående tabel fremgår de økonomiske forudsætninger 
 

Mio. kr. 2007 2008 2009 2010 
Forudsat bidrag til 
3%-puljen: 
Spildevandsområdet 
Affaldsområdet 

 
 

720 
se note 

 
 

720 
972 

 
 

720 
972 

 
 

720 
972 

Forventet bidrag 1692 1692 1692 1692 
Forskel  0 0 0 
Note: 
Indførelse af vægtbaseret indsamling af dagrenovation vil samlet set betyde lavere omkostninger på affalds-
området, men medføre en forskydning mellem udgifterne til håndtering af dagrenovation og drift af gen-
brugspladser m.v. 
Beregning af bidrag til 3%-puljen vil derfor være en yderst teoretisk i 2007 
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SOCIAL- OG SENIORUDVALG 
 
 

Social Service 
 
Social Service består af flg. områder 
Familieafdelingen (børn og unge/familier med særlige behov) 
Handicappede 
Social psykiatri  
Integration 
Misbrug (behandling)  
 
Familieafdelingen 
Organisation 
Familieafdelingen opdeles i en myndighedsdel og en leverandørdel. Myndigheden opstiller 
mål, handleplaner, fører tilsyn med det enkelte barn og sikrer, at handleplanen overholdes. 
Leverandøren  sikrer, at handleplanen føres ud i livet. I Familieafdelingen ligger myndig-
hedsdelen hos socialrådgiverne og leverandørerne er bl.a. familiekonsulenterne, Bakke-
vej, familieplejen, Ungeindsatsen m.fl. 
Myndighedsdelen bliver opdelt i geografiske distrikter og indgår i et tæt samspil med andre 
faggrupper (PPR, skolerne, daginstitutionerne, dagplejen og  sundhedsplejen), som har 
kendskab til børnene og de unge. 
 
Den politiske vision for området     

• Forebyggelse, tidlig indsats og tæt opfølgning 
• Helhedsorienteret sagsbehandling 
• Løsninger tæt på familien 
• Barnet i centrum 
• Forældrenes ansvar 
• Kvalitet og faglighed 

 
Overordnede forudsætninger for driftsbudgettet 
De store udgiftsområder i Familieafdelingen er flg.: 

1. Anbringelser i Familiepleje 
2. Anbringelse på døgninstitutioner 
3. Socialpædagogiske opholdssteder 
4. Aflastning 
5. Døgnophold for børn og forældre 

 
Ændringer som følge af strukturændringerne 
Indtil 1. januar 2007 er der en deling af udgifterne på anbringelser m.v. Kommunerne af-
holder max. ca. 450.000 kr. pr. barn og den udgift der ligger ud over dette beløb afholdes 
af amtet. Fra 1. januar 2007 afholder kommunen den fulde udgift (dog en overgangsord-
ning med en statsrefusion af udgifter over 800.000 kr., hvor refusionen bliver nedtrappet 
over de kommende år). 
Kommunerne  kompenseres via bloktilskuddet for den merudgift, der opstår ved finansie-
ringsomlægningen m.v. 
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På nuværende tidspunkt er det desuden uklart om betalingen for døgninstitutionspladser 
stiger med mere end almindelig fremskrivning. Der erlagt en stigning ind svarende til 5%. 
 
Børnerådgivningscentret 
Amtet har hidtil stillet ekspertise til rådighed i særlig vanskelige børnesager. Denne funkti-
on flyttes til kommunerne, som kompenseres i form af bloktilskud. 
     
Gennemgang af de enkelte hovedområder 
Ad 1.  Anbringelser i familiepleje: (dyreste anbringelse 785.000 kr.) 
HK: 15 børn 
TUK 16 børn 
JK 8 børn.  
Ad 2:  Anbringelser i døgninstitutioner: (dyreste anbringelse: 1.240.000 kr.)  
HK 11 
TUK 5 
JK 2  
Ad 3.  Socialpædagogiske opholdssteder: (dyreste anbringelse: 774.000 kr.) 
HK: 7 
TUK 5  
JK 4   
Ad 4:  Aflastning: (dyreste aflastning: 220.000 kr.)  
HK: 29 
TUK 20 
JK 8.  
Ad 5: Døgnophold for både børn og forældre 
HK 0 
TUK 0 
JK 11 (687.000 kr. pr. person)  
 
Harmonisering 
Der er store forskelle i anbringelsesmønstret i de 3 kommuner. Juelsminde Kommune har 
anbragt væsentlig færre børn på døgninstitutioner end de andre 2 kommuner og den 
samme tendens viser sig på aflastningsområdet. Den modsatte tendens gør sig gældende 
når det handler om anbringelse af både børn og forældre. Det betyder dog ikke at man 
umiddelbart kan harmonisere. Mange faktorer spiller ind, men selvfølgelig vil der efterhån-
den ske en tilnærmelse af de holdninger, som ligger bag kommunernes anbringelsesmøn-
stre. Det bliver også relevant at få en politisk udmelding om holdninger i konkrete sager.  
 
Fokusområder 

Der vil blive fokus på flg. områder: 
• Aflastning: 

Antallet af pladser har været jævnt stigende gennem de senere år i Heden-
sted og Tørring-Uldum Kommune. Der skal ske en koordinering med dagin-
stitutions- og skoleområdet.  

• Socialpædagogiske opholdssteder: 
Anbringelsesreformen lægger op til alternative løsninger når det gælder an-
bringelse af unge. Der har været en stigning i antallet i de 3 kommuner og 
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bl.a. Ungeindsatsen og en bedre indsats i familien skal være med til at 
ændre denne udvikling. 

• Anvendelsen af ekstern konsulentbistand. 
Der lægges op til at Hedensted Kommune i højere grad selv skal være i 
stand til at sætte ind med det relevante tilbud på et tidligt tidspunkt. 

 
Handicapområdet 
Organisation 
Handicapområdet vil på samme måde som Familieafdelingen blive organiseret med ud-
gangspunkt i en Myndighedsdel og leverandørdel. Leverandørdelen består bl.a. af bofæl-
lesskaberne, beskyttet beskæftigelse, samværstilbud, døgninstitutioner, aflastning m.v.  
 
Målsætninger: 

• Individuel og fleksibel støtte 
• Helhedsorienteret støtte 
• Brugerindflydelse, dialog og samarbejde 
• Kvalitet, faglighed og ligeværdighed 
• Tilbud om samvær, aktivitet, støtte og vejledning   

 
Hovedområder:  

• Døgninstitutioner (børn) 
• Familiepleje (børn) 
• Botilbud, længerevarende 
• Aktivitets- og samværstilbud 
• Aflastning,  amtets institutioner 
• Beskyttet beskæftigelse 
• Merudgifter og kompensation for tabt arbejdsfortjeneste 
• specialundervisning 

 
Forudsætninger for driftsområdet 
Området er økonomisk præget af udgifter, som er underlagt reglerne om grundtakstfinan-
siering. Det vil sige at udgifterne stiger forholdsmæssig meget, men kommunen bliver 
dækket ind via bloktilskud. Af nye områder, som overgår til kommunerne kan nævnes: 
Specialundervisning til voksne, specialrådgivning til voksne.  
 
Gennemgang af hovedområder 
Døgninstitutioner (børn):  
HK 6 
JK 1 
TUK 3 
Familiepleje: 
HK 4 
JK 5 
TUK 1 
Botilbud, længerevarende: (udgifter fra 1.200.000 til 400.000 kr.) 
HK 26 
JK 26 
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TUK 27 
Aktivitets- og samværstilbud: (udgifter fra 300.000 til 80.000 kr.) 
HK 33 
JK 37 
TUK 24 
Aflastning, Amtets institutioner: (udgifter fra 235.000 til 20.000 kr.) 
HK 9 
JK 10 
TUK 13 
Beskyttet beskæftigelse: (udgifter fra 175.000 til 25.000 kr.) 
HK 35 
JK 27 
TUK 29 
 
Specialundervisningsområdet har hidtil været varetaget af Amtet. Fra 1. januar 2007 over-
går denne opgave til kommunerne. HK har indledt et samarbejde med Horsens Kommune 
som har overtaget ASV i Horsens. Det vil sige at hver gang en borger deltager i specialun-
dervisningen skal HK fremover visitere og betale. 
Der er i budgettet afsat et beløb svarende til det modtagne bloktilskud.    
 
Harmonisering 
Der vil ikke være nogen væsentlig besparelse ved at harmonisere de 3 kommuners ser-
viceniveau på handicapområdet. Der er tilsyneladende ikke den store forskel. De store 
udgifter til bo-området kan vanskelig ændres over få år. Normeringerne i bofællesskaberne 
tager udgangspunkt i den enkelte beboer. Ydelserne til kompensation og merudgifter er 
lovgivningsmæssigt stramt styret, og der ligger næppe den store harmoniseringsgevinst. 
Hvad angår beskyttet beskæftigelse og samværstilbud kan det være relevant at vurdere 
mulighederne for lokale løsninger. 
 
Fokusområder 

• Hjemmepasning i stedet for anvendelse af offentlige aflastningspladser 
• Koordinering af støtte i eget hjem (Familie-, handicap- og psykiatriområde) 
• Transport (på hele det social område) 
• Lokale løsninger på beskæftigelses- og samværsområdet 

 
Psykiatriområdet 
Organisering 
Psykiatriområdet vil på lignende måde blive opdelt i en myndigheds- og en leverandørdel. 
Leverandørdelen vil bl.a. være: Væresteder, bofællesskaber, butikker, aktiviteter, beskæf-
tigelse, døgninstitutioner m.v. 
 
Målsætninger  
Der skal arbejdes med at sikre beskæftigelse til sindslidende. 
Der skal sikres passende boliger til de sindslidende, som ikke har behov for døgnbeman-
ding, men med mulighed for tilkald af hjælp og for unge mulighed for bostøtte. Dette for at 
forebygge indlæggelser og muliggøre hjemtagning for de sindslidende, som måtte ønske 
dette. 
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Forudsætninger for driftsområdet 
I forhold til strukturreformen sker der ikke de store ændringer på området. Det er stadig-
væk kommunerne, der varetager opgaverne med bolig, beskæftigelse, aktiviteter og Regi-
onen varetager behandlingsdelen. 
Udgiften til botilbud (længerevarende) udgør langt den største del af området og her gør  
grundtakstmodellen sig igen gældende, jfr. handicap- og familieafdelingen. Af andre områ-
der kan nævnes Værestederne. 
 
Botilbud sindslidende (længerevarende): (Udgifter fra ca. 1 mio. til 250.000 kr.)  
HK 7 
JK 18 
TUK 8 
 
Fokusområde 
Der vil blive sat fokus på hjemtagelse af nogle af de borgere, som opholder sig på instituti-
oner o. lign i andre kommuner. En forudsætning er selvfølgelig at den enkelte selv ønsker 
det.   
 
Integrationsområdet 
Organisation: 
Integrationsafdelingen vil fra 1. januar 2007 blive splittet op på den måde, at alt der vedrø-
rer beskæftigelse overgår til Jobcentret. Familiekonsulenterne, som støtter i de enkelte 
hjem, overgår til Familieafdelingen, således at det kun vil være den reelle modtagelse og 
introduktion af nye flygtninge, der bevares i Klakring. 
Der vil derfor ikke være yderligere vedr. dette område i forhold til budget 2007. 
 
 
Misbrug 
Det er netop besluttet, at behandlingsdelen organisatorisk placeres i Social Service. Dette 
område overgår fra 1. januar 2007 til Kommunen. Indtil videre planlægges der med et 
samarbejde med Horsens Kommune, som overtager de tilbud, som Vejle Amt d.d. har be-
liggende i Horsens. Det betyder, at Hedensted Kommune fra 1. januar 2007 bliver myn-
dighed på området, hvilket betyder, at kommunen visiterer til behandlingen og afholder 
udgiften.  
Hedensted Kommune har i 2005 haft 42 borgere i dagtilbud (alkoholmisbrug) og ingen i 
botilbud. 
I budgettet er der afsat et beløb svarende til det bloktilskud, som kommunen har modtaget.    
 
Økonomiske forudsætninger på området i forhold til udviklingspuljen på 3 procent: 
 

Kr. 2007 2008 2009 2010 
Forudsat bidrag 
til 3%-puljen 

3.743.790 3.743.790 3.743.790 3.743.790 

Forventet bidrag 2.000.000 3.743.790 3.743.790 3.743.790 
Forskel 1.743.790 0 0 0 
 
 
 



Side 48 

 

 

 

 

Senior Service 
 
Overordnet struktur 
Afdelingen for Senior Service yder hjælp til pleje, omsorg og aktivitetstilbud til alle alders-
grupper – 24 timer i døgnet. Afdelingen er opdelt  i 3 decentrale distrikter, køkkenområdet 
samt tre tværgående afdelinger med ”Uddannelse, udvikling, forebyggende hjemmebesøg 
og IT-fagsystemer”,  ”administration og sekretariat” samt ”Visitationer”. 
 
Hovedområderne omfatter: 
Praktisk og personlig hjælp, der ydes efter visitation i h.t. konkrete individuelle faglige 
vurderinger.  Der er stort fokus på borgernes retssikkerhed i forhold til at modtage ydelser 
svarende til visitationsafgørelserne. Der er visiteret  hjælp til 1.670 borgere medio 2006. 
Praktisk og personlig hjælp ydes af interne leverandører samt  godkendte eksterne leve-
randører. Borgerne har fri adgang til at vælge leverandør, hvor der er tale om praktisk 
hjælp. Beboere på plejecentre er aktuelt ikke omfattet af denne ordning. 
Der ydes hjælp til borgere i eget hjem og på plejecentre/plejehjem i henhold til de god-
kendte kvalitetsstandarder. 
 
Sygepleje ydes til borgere ud fra lægelige henvisninger samt ved komplekse plejebehov.  
Der ydes hjælp til ca. 1.000 borgere. 
Der er et stigende antal yngre borgere, der modtager hjælp i forbindelse med pasning og 
pleje ved alvorlig sygdom (døende).  Dette afspejles i øgede udgifter til plejevederlags-
ydelser samt svagt stigende efterspørgsel til Hospiceophold. 
 
Der er 12 døgnbemandede plejecentre samt Gl. Præstegård med personale i dag- og 
aftentimerne. I alt 380 plejeboliger incl. aflastnings-/akutpladser. Indflytning i plejebolig 
kræver forudgående visitation i henhold til gældende politisk besluttede visitationskriterier. 
Der er påbud omkring de arbejdsmiljømæssige forhold på 1 plejecenter samt flere pleje-
centre, der har etableret midlertidige foranstaltninger, idet pladskravene til fysisk plejekræ-
vende borgere ikke efterleves. 
 
Aktivitetstilbud i daghjem, aktivitetscentre, pensionisthøjskolen og tilbud til hjemme-
boende borgere udgør en bred vifte af tilbud, hvor der er fokus på tilbud såvel til de svage-
ste borgere samt mere selvhjulpne borgere.  Der er et stort omfang af samarbejde med 
frivillige inden for dette område. 
Med opførelse af nye botilbud i form af leve-bo-miljøer på plejecentre er der blevet nye og 
bedre muligheder for at  indtænke aktivitetstilbud som en integreret del af pleje- og om-
sorgsarbejdet. 
 
Ud over dette er der en afdeling for uddannelse, udvikling og forebyggende hjemme-
besøg.  Senior Service har store uddannelsesopgaver med ca. 80 elever og studerende 
på årsbasis. 
 
Der tilbydes lovpligtige forebyggende hjemmebesøg til borgere > 75 år. 
 
Madserviceområdet indgår som en afdeling i Senior Service.  Der er visiteret  ca. 300 
borgere, der får leveret maden i hjemmet.  Ca. 100 borgere spiser på  aktivitetscentre og 
daghjem.    
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Hertil er der 380 beboerne på plejecentrene, hvor langt de fleste køber fuld døgnforplej-
ning.    
 
Myndighedsfunktionen (visitationer) til praktisk og personlig hjælp varetages af visitato-
rerne, der i afdelingen er adskilt fra udførerdelen. 
 
Målsætninger  

- helhedsorienteret tværfaglig indsats med brugerinddragelse og borgeren i centrum,  
- høj kvalitet og faglighed  
- være på forkant med udviklingen  
- sikring af et godt tværsektorielt samarbejde 
- forebyggelse og sundhedsfremme skal indgå i alle funktioner 
- fleksible tilbud tæt på borgerne 

 
Overordnede forudsætninger for driftsbudgettet 
Budgettet er udarbejdet på baggrund af de eksisterende budgetter med løn- og prisfrem-
skrivninger. Der er foretaget væsentlige omfordelinger til andre afdelinger i f.t. det oprinde-
lige budget.  
 
- Antallet af ældre er stigende, der skal være fokus på evt. ændringer i f.t. ældregruppens 
behov for hjælp.  Levealderen er stigende, og med højere levealder må det forventes at 
borgerne får flere sammensatte lidelser.   
 
- Med de ændrede betalingsaftaler i forbindelse med Strukturreformen vil der i 2007 være 
stort fokus på kommunens tilbud og opgavevaretagelse hos bl.a. de ældre medicinske 
borgere samt borgere med kroniske lidelser.  Disse grupper udgør en stor del af målgrup-
pen, der er visiteret til hjælp. Der har i det tidligere Vejle Amt været mangeårig tradition for 
opbygning og udvikling af gode samarbejdsrelationer mellem kommunerne og sygehuse-
ne.  Denne samarbejdskultur har bevirket, at der ikke tidligere har været aftaler om beta-
ling mellem sygehuse og primærsektoren. 
 
- Visitationskriterier til aflastnings-/akut-pladser skal revideres for at sikre øget fleksibilitet 
og ændrede muligheder i f.t. forebyggelse af indlæggelse og opgaveløsninger ved tidlige 
udskrivelser.   
 
- Kvalitetsstandarderne er grundlaget for visitationer til praktisk og personlig hjælp. 
Harmoniseringen af de samlede normeringer skal ske med baggrund i visiterede, leverede 
ydelser samt antallet af plejeboliger/-centre med døgnbemanding. Hertil kommer antallet 
borgere med komplekse plejebehov. 
Et døgnberedskab udelukkende baseret på visiterede ydelser vil ikke være realistisk, idet 
der er et vist minimumskrav til ressourcerne for at opretholde et døgnberedskab. 
I harmoniseringsarbejdet vil der være fokus på hvordan personaleressourcerne optimeres 
hele døgnet samt stort fokus på arbejdsmiljøforholdene. 
De integrerede plejeordninger er medvirkende til bedst mulig ressourceudnyttelse døgnet 
igennem. 
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Der er forskellige normeringstildelinger på plejecentrene, hvor bruttonormeringer varierer 
pr. beboer.  Ligeledes har der været normeret ud fra en demografisk model, med ud-
gangspunkt i antal borgere > 67 år. Harmoniseringen vil ske i en gradvis proces. 
 
- Inden for aktivitets-, dagcenter-, forebyggende hjemmebesøg, uddannelses- og udvik-
lingsområdet er der taget afsæt i det  eksisterende budget med tilpasninger i forhold til ud-
viklingspuljen.  Harmoniseringsarbejdet  vil blive en gradvis proces.  Der vil ske ændring i  
servicetilbud i f.t. de forebyggende tiltag på aktivitetsområdet og de forebyggende hjem-
mebesøg svarende til reduktionen. 
 
- ”Ældrepakken” ventes videreført i 2007 og der er budgetlagt ud fra puljens størrelse i 
2006 med regulering for Grejs sogn.  IT-området samt udviklingsprojekt vedr. bedre og 
mere fleksibel hjemmehjælp ventes videreført og harmoniseret de kommende år i h.t. de 
igangsatte projekter i 2006.    
 
- Det samlede område vedr. pleje- og ældreboliger vil være et  fokusområde i 2007. Der 
igangsættes en analyse af fremtidige plejeboligbehov, herunder muligheden for alternative 
ejer- og driftsformer. Analysen gennemføres før eventuel nedlæggelse af plejeboliger.   

 
-  Køkkenområdet: 
Budgettet er fremskrevet ud fra eksisterende budgetter samt tilført 350.000 til finansiering 
af merudgiften i forbindelse med fremtidig valgmulighed mellem varmholdt mad  og færdig-
retter til hjemmeboende borgere.   
Der vil være to produktionskøkkener i henholdsvis Rårup, hvor der producerer færdigretter 
samt  Løsning, hvor der produceres varmholdt mad.  De øvrige produktionskøkkener på 
plejecentrene fortsætter med daglig produktion til beboere og cafeer på centrene. 

 
Harmonisering af serviceniveauer 
Der venter store udfordringer, idet der er store forskelle i f.t. det samlede forbrug pr. borger 
>67 år i de 3 kommuner. 
 
Ledelsesmæssigt vil der blive reduceret i det samlede antal ledere og harmoniseringen vil  
være etableret med virkning fra 1. januar 2007. 
 
Visiterede og leverede ydelser (praktisk og personlig hjælp) varierer fra dag til dag.  Bor-
gernes behov for hjælp og kompleksiteten i f.t. plejebehov er afgørende for det samlede 
timeforbrug.   
Der skal inden 1. juli 2007 ske revisitationer i h.t. de reviderede og politisk godkendte kvali-
tetsstandarder. 
 
Harmonisering af beredskab og personalebemandinger ved nattevagter, aktivitetsområdet, 
IT og uddannelse ventes fuldført i løbet af 2007.  Der skal være særligt fokus på arbejds-
miljøforholdene ved omlægninger af antallet af ansatte i nattevagterne.   
Fælles vikarkorps og fokus på reduktion af sygefravær vurderes ikke at kunne få fuld virk-
ning i 2007. 
Inden for aktivitetsområdet og de forebyggende hjemmebesøg vil servicereduktionerne 
med særligt forebyggende sigte ske som en gradvis proces. 
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Der er forskelle på antallet af plejeboliger og døgnbemandede centre i de fremtidige di-
strikter.  
Der igangsættes en analyse af det fremtidige behov for plejeboliger, herunder muligheden 
for alternative ejer- og driftsformer.  Analysen gennemføres før eventuel nedlæggelse af 
plejeboliger. 
De økonomiske konsekvenser herved vil ikke kunne gennemføres i 2007. 
  
Der skal tages højde for ny lovgivning pr. 1/1-2009, hvor der maximalt må være en  vente-
tid på 2 mdr. fra visitation til indflytning i plejebolig. 
 
Madservicetilbud til hjemmeboende borgere: 
Der gives valgmulighed mellem varmholdte retter samt færdigretter.  
Færdigretter bringes ud 1 gang ugentlig . 
Den varmholdte mad udbringes dagligt.  
Muligheder for tilbud madtilbud i cafemiljøer på plejecentrene anbefales udbredt.   
 
Takster for madservice, kørsel til daghjem og aktivitetscentre harmoniseres med fuld virk-
ning fra 2007. 
 
IT-anvendelse med udvidelse til anvendelse af håndholdte PC-ere blandt udekørende per-
sonale ventes gennemført ved hjælp af midler fra Ældrepakken. I efteråret 2006 vil der fra 
centralt hold komme udmeldinger om evt. bindinger vedr. anvendelse af puljemidlerne. 
Arbejdsmiljøkrav til IT- og administrative arbejdspladser decentralt vil blive et fokusområ-
de. 
 
Økonomiske og tidsmæssige forudsætninger 
I forbindelse med personalemæssige reduktioner skal tilpasningerne ske med respekt for 
evt. opsigelses- og øvrige varsler forud for flytning og evt. opsigelse af personale.  Med 
fuld virkning vil der blive en samlet personalereduktion svarende til ca. 14  stillinger og 
ventes fuldt gennemført senest 2008.  
De arbejdsmiljømæssige forhold skal løbende sikres. 
Udfordringer med fremtidig rekruttering af personale til Ældreområdet skal følges.  
 
Beslutningerne inden for plejeboligområdet er komplekse og omfattende, hvorfor effekten 
af disse ændringer ikke kan ventes gennemført i 2007. Den mulige reduktion ved færre 
plejeboliger er under forudsætning af gældende lejemål overgår til andre målgrupper end 
fysisk plejekrævende borgere. 
Der afsættes puljebeløb i 2007 til gennemførelse af  analyse af det fremtidige plejebolig-
behov. 
Sammenlægningsudvalget har vedtaget, at der gennemføres en analyse af plejeboligbe-
hovet herunder muligheden for alternative ejer- eller driftsformer. Analysen gennemføres 
før eventuel nedlæggelse af plejeboliger. 
 
Madservice til hjemmeboende vil blive en kombination af daglig udbringning af varmholdt 
mad og udbringning af færdigretter 1 gang ugentligt. Tilbuddet sker indenfor den nuvæ-
rende kapacitet (ca. 170 portioner pr. dag for hver af de nævnte tilbud).  
Finansieringen af merudgiften for valgmuligheden (350.000 kr.) sker ved en reduktion af 
driftsoverskuddet. Social- og Seniorudvalget kan efterfølgende ved at undersøge mulighe-
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derne for ændrede madtakster, udbringningstakster og daghjemstakster åbne op for at 
skabe et provenu, der forbliver i udvalgets regi. 
 
Der  bør være tilbud om køb af/indtagelse af  mad i cafeerne på  plejecentrene til hjemme-
boende pensionister.  
 
En forudsætning for øgede  indtægter på madområdet med i alt 1,44 mio. kr. og med hel-
årsvirkning for 2007 er et uændret antal brugere i ordningen. 
 
 ”Ældrepakken” er indlagt i driftsbudgettet med 3,4 mio. kr.  til færdiggørelse og implemen-
tering af projekterne vedr. øget digitalisering samt bedre hjemmehjælp. 
 
De store udfordringer i forhold til det hidtidige lave udgiftsniveau i Juelsminde skal nøje 
følges. 
 
Det vurderes, at der i 2007 må afsættes 2,5 mio. kr. mere end når harmoniseringen er fuldt 
gennemført. 
 
Økonomiske forudsætninger på området i forhold til udviklingspuljen på 3 procent: 
 

Kr. 2007 2008 2009 2010 
Forudsat bidrag 
til 3% puljen 

7.530.670 7.530.670 7.530.670 7.530.670 

Forventet bidrag 5.000.000 6.000.000 7.100.000 7.100.000 
Forskel 2.530.670  1.530.670* 430.670* 430.670* 
* Afhænger af beslutninger vedr. fremtidige niveau for plejeboliger. 
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SUNDHED- OG FOREBYGGELSESUDVALG 
 
 

Overordnet struktur m.v. 
Sundhed og forebyggelsesafdelingen består af 3 driftsområder: Sundhedsplejen, Rehabili-
teringen, Tandplejen. Hertil kommer en tværgående konsulentfunktion i sundhedsfremme 
og forebyggelse.  
 
Overordnede forudsætninger for driftsbudgettet 
 
Sundhedspleje 
Sundhedsplejen er organiseret i 3 tværfaglige teams. Der er en ledende sundhedsplejer-
ske, 37 timer. Én sundhedsplejerske har 12 timer som faglig koordinator i de tværfaglige 
teams. Normeringen til reel sundhedspleje er på 12,29 PE. Den samlede normering incl. 
ledende sundhedsplejerske og administrative medarbejdere er på 13,678 PE. 
Fødselstallet er 560 pr år beregnet udfra 2004.  
 
Det tværfaglig samarbejde har til formål at sigte på tidlig indsats, mindst indgribende løs-
ninger og tæt på familien, barnet i centrum, helhedssyn på barnet og familien. 
 
Service til småbørnsforældre: 
Der tilbydes 5 standardbesøg til alle familier i barnets 1. leveår. Herudover tilbydes be-
hovsbesøg, f.eks. hvis et barn ikke tager på, en familie er i krise, ammeproblemer, usikre 
forældre, socialt belastede familier mv.  
I forhold til graviditetsbesøg forventes flere henvisninger i forbindelse med det øgede  
tværfagligsamarbejde, hvor målet er tidlig indsats. 10 % af en årgang vil få et besøg.  
Der er tilbud om grupper for kvinder med fødselsdepression.  
 

Service til skoleelever: 
Eleverne ses hvert andet år, dette opfylder sundhedsstyrelsens forventninger om regel-
mæssighed i sundhedssamtaler og undersøgelser. Sundhedssamtalerne er en kerneydel-
se. Derudover er der prioriteret tid til samtaler med elever med særlige behov. 
5 % af alle elever har behov for tværfaglig indsats, 15 % har opfølgningsbehov. 
Sundhedspædagogisk er der tilbud om pubertetsundervisning. 
Deltagelse i forældremøder i børnehaver og skoler kan købes af institutionerne. 
  
Sundhedsplejen yder konsulentbistand til skoler, daginstitutioner og dagpleje om hygiejni-
ske forhold, smitsomme sygdomme og børn med særlige behov. 
 
Det er prioriteret at sundhedsplejen er let tilgængelig både for borgere og samarbejdspart-
nere. En del af sundhedsplejearbejdet består i rådgivning og vejledning i telefonen.  
 
Skolelægeordningen forventes etableret pr 1. jan. 2007 med en fuldtidsskolelæge. 
 
Rehabilitering 
Herved forstås træning og hjælpemidler. 
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Afdelingen organiseres med en ledende terapeut for hele området. Der er en sagsbehand-
lende del, som centraliseres med tæt samarbejde til terapeuter. For hjælpemidler er der et 
centraldepot og 2 lokaledepoter, med fælles lagerstyring.  
Træningsområdet organiseres i teams i forhold til ældreområdet, handicap og børn. Der 
tilbydes såvel genoptræning som vedligeholdelsestræning decentralt på plejecentre. Her 
udover vil der fortsat være mulighed for tilbud om træning i eget hjem og på særligt opret-
tede hold. 
 
Rehabilitering (fortsat) 
Fra 1. januar 2007 overtager kommunalbestyrelsen det fulde myndigheds- og finansie-
ringsansvar på området i forbindelse med amternes nedlæggelse. 
 
Formål med rehabilitering 
At støtte borgeren til at fungere bedst muligt i egne omgivelser fysisk, psykisk og socialt, 
øge livskvaliteten og mindske / forebygge behov for pleje. 
Arbejde forebyggende i forhold til det fysiske arbejdsmiljø i plejen. 
 
Terapeuternes hovedarbejdsområderne kan inddeles i træning, hjælpemidler og arbejds-
miljø. På træning anvendes i alt 163 timer pr uge, på hjælpemidler anvendes 196 timer pr 
uge, og på arbejdsmiljøet anvendes 132 timer pr uge.   
 
Skematisk oversigt over terapeutindsats / serviceniveauet Hedensted Kommune.  
 

 Gennemsnit 
 Træning 3,4 

Hjælpemidler 4,6 
Arbejdsmiljø 2,9 

 (ugentlige timer pr. 1000 borgere) 
                                          
Vedrørende kommunernes overtagelse af genoptræningsindsatsen i forbindelse med sy-
gehusbehandling har amtet beregnet at der i dag anvendes 1,95 fuldtidsstilling på opga-
verne. 1,3 fuldtidsstilling anvendes af privat praktiserende terapeuter, denne aftale beva-
res, hvorimod træningsindsatsen på sygehusene overgår til kommunal, hvilket svarer til 
0,65 PE. En udvidelse der er kompenseret for via bloktilskuddet. Udvidelsen er indarbejdet 
i budget 2007. 
 
De kommunale nettoudgifter i 2004 er på 15,2 mio. Hertil vil ske en tilretning med de mer-
udgifter, der følger af kommunens overtagelse af amtets tidligere opgaver på specialhjæl-
pemiddelområdet (syns- og hørehjælpemidler, arm og benproteser, IT-hjælpemidler). Ud-
giften er indarbejdet i budget 2007. 
Hjælpemiddelområdet er lovreguleret, og serviceniveauet i de tre kommuner er ret ens.  
Der er forskel på bevillingsreglerne og der bliver udarbejdet nye kompetence og bevillings-
regler for Hedensted Kommune. 
 
Tandpleje 
Afdelingen er organiseret med en todelt ledelse, én klinikchef og én administrativ tandlæ-
ge, der er ansvarlig for de nye opgaver i forhold til specialtandplejen, omsorgstandplejen 
og kontrakter samt samarbejde med privat praktiserende tandlæger.  
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Tandplejen organiseres som en klinik og praksiskommune, med kommunale tandplejekli-
nikker i Juelsminde og Hornsyld som i dag. 
Kommunalbestyrelsen skal iflg. lovgivningen tilbyde en række ydelser indenfor tandpleje-
området. Det drejer sig om: 
• vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje til alle børn og unge (0 til og med 

17 årige). 
• omsorgstandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk 

eller psykisk handicap ikke eller kun vanskeligt kan benytte sygesikringstandplejen.  
• specialtandpleje skal tilbydes til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der 

ikke kan udnytte de øvrige tandplejetilbud.  
 
Endvidere kan Den kommunale tandpleje give faglig vejledning til kommunens sagsbe-
handlere i sager vedr. tandpleje.    
 
Tandplejen (fortsat) 
Mål, visioner og intentioner: 
Tandplejens mål er, at befolkningen ved en god hjemmetandpleje, et sammenhængende 
tilbud om forebyggelse og behandling kan udvikle hensigtsmæssige tandplejevaner, sunde 
tænder, mund og kæber samt bevare disse i funktionsdygtig stand gennem hele livet. 
 
På baggrund af kommunens overordnede visioner formuleres følgende visioner og intenti-
oner for den kommunale tandpleje i Hedensted Kommune 
• Alle børn og unge under 18 år med bopæl i kommunen sikres et ensartet tilbud om 

tandpleje på et højt fagligt niveau      
• Den generelle forebyggende tandpleje til børn og unge foregår decentralt i de unges 

nærmiljø 
• Tandplejen skal yde en tidlig målrettet indsats til sårbare børn og unge, der er i risiko 

for at udvikle tandsygdomme 
• Alle fysisk og psykisk handicappede, som ikke eller kun vanskeligt kan benytte sygesik-

ringens tandplejetilbud, samt sindslidende og psykisk udviklingshæmmede skal sikres 
et relevant tandplejetilbud igennem omsorgs- eller specialtandpleje 

• Tandplejen indgår i kommunens generelle sundhedsfremmende og forebyggende akti-
viteter i samarbejde med andre nøglepersoner 

 
Gennemsnitsprisen i 2004 pr barn var 1.411 kr. Praktiserende tandlægers pris pr barn er 
gennemsnitlig 1.404 kr. Kommunal pris er 1.426 kr. 
 
Omsorgstandpleje 
I omsorgstandplejen er der 69 brugere pt.   
 
Specialtandpleje 
Kommunen overtager fra 1. januar 2007 myndigheds- og finansieringsansvaret for special-
tandplejen. Der er 55 brugere, heraf nogle børn, der har benyttet specialtandplejen. Ydel-
sen forventes fortsat at blive købt af regionen. Sundhedsstyrelsen anbefaler en tilslutning 
på 80%, hvilket svarer til 149 brugere. Udgiften er indarbejdet i budget 2007 svarende til 
55 brugere. 
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Tandreguleringen ligger i dag over Sundhedsstyrelsens anbefalede niveau. Tandregule-
ring skal tilbydes, når der er et behov i forhold til tygge/bide funktionen. 
Sundhedsstyrelsen anbefaler en tandreguleringsprocent på 25.  
 
Konsulentfunktion i sundhedsfremme og forebyggelse 
Konsulentfunktionen er organiseret som en tværgående funktion i afdelingen bestående af 
sundhedskonsulenter, og lederne af hver af de 3 driftsafdelinger. 
Visionen er at funktionen forankres på tværs af alle afdelinger med afsæt i en sundheds-
politik. 
 
Med de nye opgaver følger ansvaret for den borgerrettede og patientrettede forebyggelse, 
hvilket betyder at Hedensted Kommune har et ansvar for at skabe rammer, som bevirker, 
at den enkelte borger har mulighed for at skabe sig et godt, sundt og langt liv.  
Kommunen skal være med til at formidle viden om risikofaktorer, sundhed og sygdom til 
kommunens borgere. Kommunen skal selv og i samarbejde med andre interessenter 
iværksætte konkrete indsatser både indenfor den borger- og den patientrettede forebyg-
gelse i overensstemmelse med Sundhedsloven. Samlet set, skal kommunens forebyggel-
sesaktiviteter i videst muligt omfang, følge de langsigtede nationale sundhedspolitiske mål 
og strategier for folkesundheden, som de er beskrevet i regeringens program ”Sund hele 
livet” (2002). 
 
Konsulentfunktion i sundhedsfremme og forebyggelse (fortsat): 
Der er en tendens til, at der kommer en større ulighed i sundhed. Sundhed og forebyggel-
sesudvalget ønsker at denne problematik forsøges imødegået.  
 
Der er afsat et beløb på 1,6 mio. kr. til opgaverne.  
 
Nedenstående er en oversigt over konkrete sundheds- og forebyggelsestiltag, som forven-
tes igangsat i 2007:  
 

• Aktivitetsfremmende tiltag. Samarbejde med foreninger, organisationer og evt. 
virksomheder om at etablere og igangsætte tiltag, der skal øge det fysiske velvære 
blandt kommunens borgere. 

      Mål: At øge borgernes bevidsthed om vigtigheden af bevægelse og motion. At flere 
      borgere motionerer og motionerer mere.  
• Rygning. Det overordnede og langsigtede mål for den nationale strategi på områ-

det 'Rygning' er at: "Antallet af rygere skal reduceres markant. Dels gennem ryge-
stop, dels gennem begrænsning af antal af nye rygere. Røgfri miljøer skal udbre-
des." (Sund hele livet, 2002). Forebyggende tiltag: Information, motivation og råd-
givning 

      om rygestop. Sikring af et højt informationsniveau om rygningens sundhedsskade 
      lige virkninger. Skabelse af støttende rammer især for børn og unge. Arbejde for at 
      forebyggelse af tobaksskader indgår i uddannelsen af sundhedspersonale. 
• Videreførelse af Familietelefonen, hvor familier kan ringe og få råd og vejledning 

af sundhedsplejerske. 
• Videreførelse af SKRAT – Rådgivning for unge, hvor unge kan få hjælp til proble-

mer omkring alle former for mistrivsel. 
• ”Sund kost” projekt på udvalgte institutioner.   
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I forbindelse med indgåelse af sundhedsaftaler med regionen, kan der komme yderligere 
udgifter til tiltag indenfor det enkelte fagområde. Der er forskellige finansieringsformer, 
f.eks. 50 – 50, hvor region og kommuner deler udgiften. 
 
Økonomiske- og tidsmæssige forudsætninger 
Den økonomiske harmonisering i: 

• sundhedsplejen gennemføres ved en reduktion i sundhedsplejetimer og har fuld 
gennemslag pr 1. januar 2007. 

• rehabiliteringen gennemføres ved en 3%-reduktion på indkøb af hjælpemidler, 
dels ved fælles indkøbsaftaler på hele hjælpemiddelområdet, dels ved fælles lager-
styring og har fuld gennemslag pr 1. januar 2007.  

• tandplejen gennemføres ved reduktion på antallet af tandreguleringer, og en gene-
rel effektivisering.  Da tandreguleringer forløber over flere år er det ikke mulig at sik-
re fuld gennemslag før 2010. 

 
Økonomiske forudsætninger på området i forhold til udviklingspuljen på 3 procent 
Af nedenstående tabel fremgår de økonomiske forudsætninger:  

Kr. 2007 2008 2009 2010 
Forudsat bidrag 
til 3%-puljen 

1.223.990 1.223.990 1.223.990 1.223.990 

Forventet bidrag 800.000 900.000 1.100.000 1.223.990 
Forskel 423.990 323.990 123.990 0 
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TEMAUDVALG 
 
 

Det i budgettet afsatte beløb på 1 mio. kr. til landdistriktaktiviteter forankres i 2007 hos 
Temaudvalget. Af beløbet finansieres driften til landsbyrådsaktiviteter, herunder landdi-
striktskonsulenten. Det forventes, at der anvendes ca. 500-600.000 kr. til at udarbejde vi-
sionsplaner. 
 


