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Årsberetningen for 2009 beskriver Hedensted Kommunes økonomiske virksomhed i 
hovedtræk .
Formålet med beretningsformen er, at give borgere, politikere og andre interessenter et 
overblik over de vigtigste kommunale aktiviteter og dispositioner .

Resultatmæssigt var 2009 i Hedensted Kommune også påvirket af den generelle udvikling 
i Danmark . Udviklingen henover 2009 viste sig ikke helt at følge de oprindelige forvent-
ninger til året . Det er der mangeartede forklaringer på, som beskrives nærmere under de 
generelle bemærkninger og de enkelte sektorbeskrivelser . Udviklingen i økonomien blev 
fulgt tæt i løbet af 2009, og derfor er der løbende blevet taget stilling til de områder, som 
udviklede sig anderledes end oprindeligt budgetteret . Regnskabsresultatet stemmer derfor 
overens med de budgetkorrektioner Byrådet har foretaget i løbet af 2009 .

Der arbejdes aktuelt med at få skabt balance i kommunens økonomi fremover, herunder 
at sikre at kommunen overholder kassekreditreglens bestemmelse om, at den gennem-
snitlige likviditet altid skal være positiv .

Der arbejdes bl .a . med følgende initiativer:
• En særlig tæt budgetopfølgning i 2010, for at sikre at budgettet overholdes .
• Byrådet skal i juni mødet i 2010 drøfte spareforslag på 80 mio . kr . for budget 2011 .
• En fortsættelse af samarbejdet med de ”6 kommuner” for at skabe en mere retfær-

dig udlig-ning mellem kommunerne .

Udover årsberetningen er der udarbejdet et regnskab, der indeholder detaljerede regn-
skabsoversigter, finansiel status, personaleoversigt m .v . samt oversigter og opgørelser ved-
rørende omkostningsregnskabet . De økonomiske opstillinger som Regnskabsopgørelse, 
Resultatopgørelse og Balance er suppleret med Generelle bemærkninger (Beretning) 
samt Sektorbeskrivelser . Det samlede årsregnskab bygger på de obligatoriske oversigter og 
redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om kommunernes styrelse 
og reglerne i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner .

Årsberetningen er fremlagt på Hedensted Kommunes biblioteker, i administrationsbyg-
ningerne og kan hentes fra kommunens hjemmeside .

Kirsten Terkilsen
Borgmester
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Generelt
Hedensted Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter 
de retningslinier, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og Regn-
skabssystem for Kommuner . Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle 
drifts-, anlægs- og kapitalposter . I regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og 
gæld vedrø-rende de selvejende institutioner, som kommunen eventuelt har driftsover-
enskomst med .
Kommunens regnskabspraksis er detaljeret fastlagt i et bilag til kasse- og regnskabsregulati-
vet, men skal her skitseres overordnet:

God bogføringsskik
Kommunens bogføring skal foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik .
Den gode bogføringsskik kan beskrives som den praksis, der til enhver tid anses for god 
skik og brug blandt kyndige og ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet .

Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Budget- og Regnskabssystem 
for Kommuner samt øvrige relevante forskrifter er fulgt . 
Regnskabsmaterialet omfatter de faktiske registreringer, herunder transaktionsspor, be-
skrivelser af bogføringen, herunder aftaler om elektronisk dataudveksling, beskrivelser 
af systemer til at opbevare og fremfinde opbevaret regnskabsmateriale, bilag og anden 
dokumentation, oplysninger i øvrigt, som er nødvendige for kontrolsporet, regnskaber 
samt revision . 

Ændringer i anvendt regnskabspraksis i forhold til foregående år
Der har ikke været ændringer i regnskabspraksis i forhold til foregående år i 2009 .

Driftsregnskab
Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger
Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, de vedrører, jf . transaktionsprincippet .
Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen og omkostninger i resultatopgørelsen indregnes i det 
regnskabsår, de vedrører, jf . transaktionsprincippet, forudsat at de er kendte for kommunen 
inden udløbet af supplementsperioden .
Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i de regnskabsår, hvori anlægsudgiften 
afholdes . I resultatopgørelsen afskrives første gang på et aktiv i det regnskabsår, hvori 
aktivet er anskaffet eller endelig færdigopført og klar til anvendelse .

Præsentation i udgiftsregnskabet
Præsentation af kommunens årsregnskab tager udgangspunkt i det udgiftsbaserede 
regnskab . Årsregnskabets primære funktion er at kunne sammenholde regnskabet med 
budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede principper .

Årsregnskabet indeholder en afrapportering af kommunens resultat og præsentation af 
kommunens væsentlige faglige resultater og aktivitetsniveau .
Driftsudgifterne er i regnskabet vist på funktion 3 . niveau .
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Præsentation i omkostningsregnskabet
Det omkostningsbaserede regnskab er en central del af det samlede kommunale regn-
skab . Årsregnskabet skal indeholde en overordnet præsentation af kommunens regnskab 
opgjort efter omkostningsbaserede principper . Strukturen i det omkostningsbaserede 
regnskab er inspireret af årsregnskabsloven .
Formålet med resultatopgørelsen er at specificere årets resultat som årets indtægter fra-
trukket årets periodiserede ressourceforbrug .

Ekstraordinære poster
Der sondres mellem indtægter og omkostninger afledt af kommunens primære og eks-
traordinære aktivitet . Sidstnævnte vedrører aktiviteter, der ikke forventes at være tilbage-
vendende, og som ikke har sammenhæng til den ordinære aktivitet, f .eks . ekstraordinære 
tab afledt af naturkatastrofer, ekstraordinær afhændelse af aktiver, ekspropriationer e . lign .

Bemærkninger til regnskabet
Styrelsesloven fastsætter, at årsregnskabet i fornødent omfang skal være ledsaget af bemærk-
ninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb .
Ud fra fastsatte væsentlighedskriterier udarbejdes der bemærkninger til driftsindtægter 
og udgifter i forhold til det oprindelige budget på bevillingsniveau .
Der skal også udarbejdes bemærkninger til regnskabet i tilfælde, hvor der nok er overens-
stemmelse mellem regnskabs- og bevillingsbeløb, men hvor de aktiviteter eller formål, 
som var forudsat ved bevillingsafgivelsen, ikke er realiseret .

Balancen
Præsentation af balancen
Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort henholdsvis 
ultimo regnskabsåret og året før, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og 
forpligtelser .
Der er af ISM fastsat formkrav til, hvordan balancen skal udarbejdes .

Materielle anlægsaktiver
Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede 
levetid . Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer og leasingaftaler m .v .
Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder - samt aktiver under 100 .000 kr . - afskrives 
straks og registreres således ikke i anlægskartoteket .
Indretning af lejede lokaler samt anlæg, driftsmateriel og inventar, herunder edb-udstyr, 
måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger .
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen 
indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug .
Udgifter på over 100 .000 kr ., der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber 
eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende 
aktiv og afskrives over den nye levetid . Udgifter til mindre reparationer o . lign ., som ikke 
har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det 
regnskabsår, hvori de afholdes .
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Grunde og bygninger
Ejendom anskaffet før 1 . januar 1999 skal pr . 1 . januar 2007 værdiansættes til ejendomsvur-
deringen for ejendommen pr . 1 . januar 2004 fratrukket afskrivninger frem til 1 . januar 2007 .
Bygninger og grunde anskaffet efter 1 . januar 1999 indregnes til anskaffelsespris med 
fradrag af afskrivninger . Der afskrives ikke på grunde .

Øvrige materielle anlægsaktiver
Øvrige materielle anlægsaktiver er indregnet til anskaffelsespris med fradrag af afskriv-
ninger . Aktiver til over 100 .000 kr ., der indgår som en del af et større anlæg, registreres 
som et samlet anlæg, det vil især være aktiver som inventar på skoler, institutioner m .v . 
Inventar indkøbt til samme formål aktiveres, når der er tale om en start-/nybygning eller 
om en væsentlig moder-nisering eller udvidelse .
Levetider er fastlagt til følgende:

                 Levetid pr . 1 .1 . 2007               Levetid efter 1 .1 . 2007
Bygninger   10-50 år   15-50 år          
Tekniske anlæg, maskiner m .v .   5-50 år   5-100 år 
Inventar, it-udstyr m .v .    3-20 år   3-10 år 

Såfremt der er afveget fra levetiderne udmeldt af ISM, er dette anført som note til an-
lægsnoten i regnskabet . 
For enkelte aktiver fastsættes ved anskaffelsen en forventet scrapværdi, der ikke afskrives . 
Scrapværdier under 100 .000 kr . registreres ikke . 
Der afskrives ikke på materielle anlæg under udførelse . Først når anlægget er udført, på-
begyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid .
Infrastrukturelle anlægsaktiver (veje, signalanlæg, broer m .v .) samt ikke-operationelle an-
lægsaktiver (arealer til rekreative formål samt naturbeskyttelses- og genopretningsformål) 
indregnes ikke i balancen .

Finansielt leasede anlægsaktiver
Leasingkontrakter for materielle anlægsaktiver, hvor Hedensted Kommune har alle væ-
sentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), registreres i 
anlægskartoteket og indregnes til kostprisen . Kostprisen måles som den laveste af enten 
dagsværdien af det leasede aktiv eller nutidsværdien af minimumsleasingydelserne med 
tillæg af omkostninger .
Dagsværdien er det beløb, som et aktiv forventes at kunne omsættes til ved en handel 
mellem uafhængige parter .

Minimumsleasingydelserne svarer typisk til de fremtidige leasingydelser, som Hedensted 
Kommune er forpligtet til at betale i leasingperioden . Ved beregning af nutidsværdien heraf 
anvendes den interne rente i leasingkontrakten som diskonteringsfaktor, hvis denne er 
tilgæn-gelig . Ellers anvendes Hedensted Kommunes alternative lånerente .

Finansielt leasede anlægsaktiver afskrives over den forventede levetid, der fastsættes 
efter typen af aktiv .
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Materielle anlægsaktiver under udførelse
Igangværende materielle anlægsaktiver værdiansættes til de samlede afholdte omkost-
ninger på balancetidspunktet . 

Immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver afskrives lineært over maksimalt 10 år . Ved kontrakter, aftaler 
o . lign . anvendes så vidt muligt den gældende kontraktperiode .

Finansielle anlægsaktiver 
Tilgodehavender
Tilgodehavender er optaget i balancen til nominel værdi under de respektive regnskabs-
poster hertil . 

Aktier og andelsbeviser
Andele af interessentskaber, som Hedensted Kommune har medejerskab til, indgår i ba-
lancen med den andel af virksomhedernes indre værdi, jf . senest foreliggende årsregnskab, 
som svarer til kommunens ejerandel .
For noterede aktier foretages indregningen til kursværdien pr . 31 . december og for ikke 
noterede aktier og andre kapitalandele (andelsbeviser o . lign .) foretages indregningen 
efter indre værdis metode .

Omsætningsaktiver 
Varebeholdninger
Udgifter til indkøb af råvarer, hjælpematerialer samt andre forbrugsvarer udgiftsføres på 
anskaffelsestidspunktet . 
Der er krav om registrering af varebeholdninger over 1 mio . kr . og/eller beholdninger med 
væsentlige forskydninger i lagerets størrelse fra år til år .
Kravet omfatter endvidere, at der foretages omkostningsregistrering af årets bevægelser 
på varebeholdningerne via art 0 .2 .
Varelagre mellem 100 .000 kr . og 1 . mio . kr . registreres, hvis der sker forskydninger i varela-
geret, som vurderes at være væsentlige .  
Varebeholdning måles til kostpris efter FIFO-princippet .  

Fysiske aktiver til salg
Grunde og bygninger til salg er opskrevet til forventet salgspris .
Fysiske aktiver til salg måles til kostpris eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere .
Der kan foretages opskrivning til den forventede salgspris .

Tilgodehavender
Kortfristede tilgodehavender hos staten, f .eks . refusionstilgodehavender, samt tilgodehaven-
der i betalingskontrol, hos andre kommuner m .v . og mellemregninger med foregående 
og efterfølgende regnskabsår optaget til nominel værdi .

Værdipapirer
Værdipapirer under omsætningsaktiver omfatter beholdning af pantebreve .  



Anvendt regnskabspraksis

9

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter beholdninger samt kortfristede værdipapirer, der uden 
hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko 
for værdiændringer . Likvide beholdninger indregnes til nominel værdi, og værdipapirer 
indregnes til dagsværdi (kurs) på balancedagen .

Egenkapital
I egenkapitalen er særskilt opgjort modpost for takst- og skattefinansierede materielle 
anlægsaktiver samt fysiske anlæg til salg .
I egenkapitalen er også indeholdt eventuelle selvejende institutioner, som kommunen 
har indgået driftsoverenskomst med .
Balancekontoen er modpost til øvrige aktiver og passiver .

Hensatte forpligtelser
Forpligtelser indregnes i balancen, når kommunen på balancedagen har en retslig eller 
faktisk forpligtelse, som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at af-
viklingen heraf vil medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer, og der kan 
foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtelsen .
Pensionsforpligtelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækkede vedrørende tjeneste-
mandsansatte og ansatte på tjenestemandslignende vilkår, optages i balancen under 
forpligtelser . Kapitalværdien af pensionsforpligtelsen er beregnet aktuarmæssigt ud fra 
forudsætninger fra VFM . Minimum hvert 5 år foretages en aktuarmæssig beregning af 
pensionsforpligtelsen vedrørende tjenestemænd . VFM har fastlagt en pensionsalder på 
62 år og opgørelsesrente på 2 % .
Der indregnes desuden hensatte forpligtigelser vedrørende eksempelvis miljøforurening, 
indfrielse af garantier til enkeltpersoner i henhold til social-/boliglovgivning, retssager og 
erstatningskrav på balancen til den løbende ydelses kapitaliserede værdi opgjort pr . for-
pligtigelse . 
 
Fratrædelsesbeløb ved udløb af åremålsansættelser optages til nominel værdi i overens-
stemmelse med de indgåede aftaler .

I forhold til miljøforpligtigelserne, åremålsansættelserne og øvrige forpligtelser er årets 
ændring i forpligtelserne omkostningsregistreret på driften på de relevante funktioner . 

Opmærksomheden henledes på at miljøforpligtelser primært er indregnet ved at foretage 
nedskrivning af grundværdien .

Langfristede gældsforpligtelser
Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre kreditinstitutter er optaget med restgælden 
på balancetidspunktet . 
Den kapitaliserede restleasingforpligtelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver 
indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes 
over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen .
Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder samt 
anden gæld, måles til nominel værdi .
Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen ultimo regnskabsåret .
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Kortfristede gældforpligtelser
Omfatter blandt andet kortfristet gæld til staten, kirken, andre kommuner og indenlandske 
betalingsmodtagere (ventende udbetalinger) samt diverse øvrige mellemregningsforhold 
optaget til nominel værdi . 
Der indregnes kommunens feriepengeforpligtelse under den kortfristede gæld .
Feriepengeforpligtelsen opgøres for personale med ret til ferie med løn i forhold til løn-
sum, feriedage og særlige feriedage . 
Ændringen i feriepengeforpligtelsen fra primo til ultimo er indregnet i omkostningsregnska-bet .

Pengestrømsopgørelse
Pengestrømsopgørelsen tegner et billede af, hvor likviditeten kommer fra, og hvad den 
er anvendt til . 

Opgørelsen viser kommunens pengestrøm i året fordelt på drifts-, investerings- og finansie-
ringsaktivitet for året samt årets forskydninger i likvider samt beholdningen primo og ultimo .

Pengestrømsopgørelsen viser den samlede likviditet for både det skatte- og brugerfinan-
sierede område .
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Indledning

2009 var et år med store omvæltninger . Da Budget 2009 blev godkendt af Byrådet i 
oktober måned 2008 var økonomien stadig i allerhøjeste gear .

I slutningen af 2008 og i 2009 blev hele verden kastet ud i en global finanskrise, der 
bevirkede at store dele af erhvervslivet bremsede op med efterfølgende kraftig stigning 
i arbejdsløsheden og faldende brugertillid .

Regnskab 2009 for Hedensted Kommune afspejler dette billede . Antallet af personer på 
offentlig forsørgelse steg kraftigt og salget af grunde og bygninger udeblev i stort omfang . 
 
Trods de stigende udgifter og faldende salgsindtægter kom Hedensted Kommune ud 
med pænt resultat på bundlinjen . Der var i budgettet forventet et kasseforbrug på 53,6 
mio . kr . Regnskabsresultatet blev et kasseforbrug på 20,9 mio . kr .

En af årsagerne til denne forbedring af resultatet i forhold til forventningerne i budget 
er en ekstra låneoptagelse på 71,5 mio . kr ., samt meget store finansielle bevægelser på 
balancekonti . 

Spildevandområdet er udskilt i et selvstændigt selskab i december 2009 med regnskabs-
mæssig start pr . 1 . januar 2009 . Dette er tillige en af grundene til de store finansielle 
bevægelser . 

Det var forventet at jordforsyning og salg af fast ejendom i 2009 skulle indbringe en 
indtægt på 69,5 mio . kr ., men den finansielle krisen medførte . at der kun blev solgt jord 
for 11,8 mio . kr . Der mangler altså indtægter på 57,7 mio . kr . Hertil kommer at udgifter til 
jordkøb og byggemodning blev ca . 22 mio . kr . større end oprindeligt budgetteret . Samlet 
set en forskel på godt 90 mio . kr . vedr . jordforsyning og salg af fast ejendom .  

På Midtvejsseminaret i august 2008 aftales, at Hedensted Kommune skal overholde 
servicerammen for 2009, hvilket betyder, at serviceudgifterne skal reduceres med 27 
mio . kr . i forhold til det udarbejdede budgetoplæg . Ved 2 . behandlingen af budgettet blev 
besluttet reduktioner på i alt 29 mio . kr . Serviceudgifterne udviser et merforbrug i regn-
skabet på 22,8 mio . kr . i forhold til oprindelig budget, hvoraf 14,5 mio . kr . kan henføres 
til forbrug i 2009 af overførte midler fra 2008 . Den reelle merudgift udgør 8,3 mio . kr ., 
som er bevilget i løbet af 2009 .
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Økonomisk strategi/Adfærd i 2009

Cheferne
Cheferne disponerer og optimerer bedst muligt de midler, der er . Budget 2009 skal holdes .

Udvalgene
Udvalgene fremsender ikke aktiviteter til Byrådet, der er finansieret af kassen . Al finansie-
ring skal ske primært indenfor eget område, alternativt indenfor den samlede ramme . 

Finansieringsforslag indenfor den samlede ramme fremsendes til Byrådet efter indstilling 
fra Økonomiudvalget . Til Økonomiudvalgets behandling af sagen skal der altid foreligge 
en indstilling fra Kommuneledelsen .

Frigivelse af anlægsbudgetter mv.
Alle aktiviteter, hvor der skal frigives budgetterede midler (gen-)vurderes af Økonomiud-
valget . Hensigten er, at udvalget vurderer om aktiviteten kan udskydes med henblik på 
at reducere forbruges . 
Til Økonomiudvalgets behandling af sagen skal der altid foreligge en indstilling fra Kom-
mune-ledelsen .

Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes øko-
nomi 2009
Hovedpunkterne i aftalen fra juni 2008 om budget 2009:

• Serviceudgiftsramme på 219,0 mia . kr . Udgangspunkt er budget 2008, som er 1 
mia . kr . højere end kommuneaftalen for 2008 . Herudover et demografisk løft på 
350 mio . kr . og niveaukorrektion på 650 mio . kr . på det specialiserede socialom-
råde .

• Endelig afklaring af 3-parts aftalen medfører 790 mio . kr . mere i bloktilskuddet .
• Skattefinansieret bruttoanlægsramme inkl . Kvalitetsfond, men excl . kommunale 

ældreboliger), på 15 mia . kr . De frigivne deponerede midler i 2009 på 1,7 mia . kr . 
kan finansiere ekstra anlæg .

• 5-årig aftale om udmøntning af 9 mia . kr . fra Kvalitetsfonden – heraf 1 mia . kr . i 
2009 og 2 mia . kr . årligt herefter . Midlerne skal anvendes til løft af de fysiske ram-
mer på dagtilbud, skoleområdet, ældreområdet (excl . kommunale ældreboliger) og 
idrætsfaciliteter . 

• Særlig lånepulje på 500 mio . kr . til skoleanlæg m .v ., og især forbeholdt kommuner, 
der ikke har mulighed for at tilvejebringe finansiering via frigivelse af deponeret 
overskudslikviditet . Lånedispensationer på folkeskoleområdet ydes som udgangs-
punkt med op til 50 pct . af anlægsudgifterne . Lånepuljen kan også anvendes 
finansiering af anlægsudgifter på andre opgaveområder, specielt hvor formålet er at 
fremme tilpasningen af kommunens institutionsstruktur eller kommunens admini-
strative struktur .

• Ordinær lånepulje på 200 mio . kr .
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• Særlig lånepulje på 100 mio . kr . til fremme af offentlig-private samarbejdsprojekter .
• Særlig lånepulje på 300 mio . kr . vedr . de 4 områder omfattet af Kvalitetsfonden . 

Lånemuligheden er målrettet kommuner med en økonomisk og likviditetsmæssig 
vanskelig situation . 

• Nedsættelse af grundkapitalindskud for plejeboliger fra 14 til 7 pct . i 2009 for pleje-
boliger .

• Skattestoppet gælder stadigt i 2009 . Skatterne for kommunerne under ét forudsæt-
tes at holdes i ro .

Hovedforudsætninger i Budget 2009
Det vedtagne budget 2009 for Hedensted Kommune viste et samlet underskud på 53,6 
mio . kr . Den skattefinansierede del af kommunens budget havde et overskud 32,0 mio . 
kr . og den brugerfinansierede et overskud på 10,7 mio . kr . Skatteprocenten var uændret 
på 24,5 procent .

Selskabsgørelse af spildevandsområdet – dannelsen af Hedensted 
Spildevand A/S

Kommunens spildevandsforsyning er i 2009 blevet omdannet til et 100 % kommunalt ejet 
A/S . Selskabet er dannet i byrådsmøde i december 2009 med virkning fra 1 . januar 2009 .
 
Dette betyder, at regnskabsføring og budgetlægning i 2009 blev varetaget af kommu-
nen, men er blevet nulstillet i kommunens drifts- og anlægsregnskab i forbindelse med 
regnskabsafslutningen for 2009 . I Hedensted Kommunes 2009 regnskab indgår de regn-
skabsmæssige bevægelser som en del af posten ”finansforskydninger” .
 
Selskabet har herefter udarbejdet et særligt regnskab for 2009, der revideres af selskabets 
egen revisor .
 
Spildevandsområdet har i 2009 givet et finansielt overskud på 27,6 mio . kr . Sammenholdt 
med spildevandsområdets tilgodehavende pr . 1 . januar 2009 på 13,8 mio . kr . bevirker 
dette, at kommunen skylder 41,5 mio . kr . til selskabet . Dette beløb skal betales over en 
10 årig periode med 4,15 mio . kr . pr . år .
 
I forbindelse med selskabsdannelsen overføres alle materielle aktiver vedrørende spilde-
vandsområdet - rensningsanlæg, kloakker m .v . - til selskabet . 

Disse aktiver var i kommunens status registreret til 455 mio . kr . ultimo 2008 . Selskabet 
anvender en anden vurderingsmetode med udgangspunkt i Vandsekretariatets standard-
priser . Dette betyder en voldsom opskrivning af aktiverne, idet der i regnskabet for 2009 
er opgjort aktiver til en værdi af 2,268 mia . kr . – altså ca . 1,8 mia . kr . mere end værdierne 
var opgjort til efter de kommunale regnskabsregler .

Kommunen ejer selskabet 100 %, og skal optage selskabets indre værdi fuldt ud på kom-
munens status . Kommunens egenkapital vokser derfor fra 655 mio . kr . til 2 .397 mio . kr . 
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Lån optaget af kommunen med baggrund i kloakinvesteringer, er tilgået kommunekassen, 
og skal derfor ikke overdrages til selskabet .

Regnskabsresultatet

Det samlede resultat for den ordinære driftsvirksomhed i 2009 blev et merforbrug på 
35,1 mio . kr . i forhold til oprindeligt budget . I forhold til korrigeret budget 2009 er der dog 
et mindreforbrug på 0,5 mio . kr . Byrådet har altså i løbet af året taget stilling til og bevilget 
de afvigelser, som optræder i forhold til oprindeligt budget . 

Den udgiftsbaserede resultatopgørelse fremgår af særskilt side .

Driftsudgifterne på det skattefinansierede område udviser merudgifter på 57,2 mio . kr . 
i forhold til oprindeligt budget, og et merforbrug på 1,3 mio . kr . i forhold til korrigeret 
budget 2009 . 

Af de 57,2 mio . kr . skyldes overførslerne mellem årene 14,5 mio . kr ., lovændringer m .v . 
som finansieres af en midtvejsregulering af de generelle tilskud i 2009 udgør 19,3 mio . 
kr . Ca . 23 mio . kr . er øvrige merudgifter, som Byrådet har taget stilling til og bevilget i løbet 
af 2009 ved konkrete sager og samlede budgetopfølgninger .

Serviceudgifter oprindeligt budget 2009 og regnskab 2009
Serviceudgifterne udviser et merforbrug på 22,8 mio . kr . i forhold til oprindelig budget . 
Nogle områder har haft et mindre forbrug, andre et merforbrug . Nedenstående er en 
oversigt over de områder, der har haft den største stigning i forhold til det oprindelige 
budget . En del af afvigelserne skyldes forbrug af overførte midler fra 2008 i 2009 .

Beløb i 1.000 kr.
Opr. budget 

2009
Merforbrug i ft. 

opr. budget 

Vintertjeneste 5 .838 4 .296

Folkeskoler 343 .352 5 .233

Befordring af elever i grundskolen 10 .659 6 .657

Kommunale specialskoler, jf . folkeskolelovens § 20, stk . 2 20 .224 3 .873

Dagtilbud til børn og unge 213 .955 3 .743

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 26 .488 3 .270

Døgninstitutioner for børn og unge 14 .394 5 .354

Pleje og omsorg mv . af ældre og handicappede 258 .442 9 .260

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 2 .479 3 .432

Sekretariat og forvaltninger 162 .703 3 .924
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Sociale overførselsudgifter
Udgifter til sociale overførsler – kontanthjælp, sygedagpenge, førtidspensioner m .v . - ud-
viser et merforbrug på 34,0 mio . kr . i forhold til oprindelig budget, heraf er ca . 19 mio . kr . 
finansieret via en midtvejsregulering af de budgetgaranterede områder i 2009 . I forhold 
til korrigeret budget er der en merudgift på 15 mio . kr . De største afvigelser vedrører sy-
gedagpenge, kontanthjælp, revalidering og løntilskud til personer i fleksjob . 

Afhængig af resultatet i hele landet vil der for de budgetgaranterede områder ske en 
kompensation til kommunerne enten ved midtvejsreguleringen i 2010 eller i 2011 . Om 
Hedensted Kommunes andel dækker merudgifterne fuldt ud vides endnu ikke .

Overførsler af driftsmidler fra 2009 til 2010 
Der er samlet set et mindreforbrug vedr . serviceudgifter i 2009 på ca . 0,9 mio . kr . i for-
hold til det korrigerede budget . Det regnskabsmæssige resultat for servicedriftsområderne 
udviser et overskud på ca . 14,3 mio . kr ., mens der i april 2010 er bevilget overførsel af 
ca . 13,4 mio . kr . til 2010 .

Budgettet er samlet set overholdt med de bevillingskorrektioner, der er foretaget i løbet 
af 2009 herunder de overførte beløb fra 2008 til 2009 . På nær at de 13,4 mio . kr . først 
afholdes i 2010, er det er altså samlet set vedr . serviceudgifterne gået nøjagtigt som for-
ventet ved budgetopfølgningen i december 2009 – endda med et lille mindreforbrug på 
0,9 mio . kr . (ud af 1,74 mia . kr .) .

I december 2009 blev der overført et underskud på 11,1 mio . kr . på serviceområderne 
og med de nu overførte13,4 mio . kr . i overskud er der i alt overført 2,3 mio . kr . i overskud 
fra 2009 til 2010 . 

Dette resultat skal ses i forhold til overførsler af driftsmidler fra 2008 til 2009: 
Der er fra 2008 til 2009 overført overskud på 16,8 mio . kr . Da der kun overføres overskud 
på 2,3 mio . kr . til 2010, er der altså anvendt 14,5 mio . kr . af overskuddet fra 2008 i 2009 .

På følgende områder overføres underskud fra 2009 til 2010:
• personaleudgifter i den administrative afdeling Social Service på 3,4 mio . kr ., hånd-

teres inden for den samlede ramme til administrationen i 2010 .
• udlæg vedr . personalegoder på 2,5 mio . kr . udjævnes i løbet af 2010 og senere år .
• forudbetaling til Sundhedsklinikken på 0,3 mio . kr . modregnes i 2010 .
• merudgifter til vintertjeneste m .v . på 4,9 mio . kr . forudsættes finansieret via vejved-

ligeholdelsesmidlerne drift og anlæg) i 2010 .

Skatter og generelle tilskud m.v.
Hedensted Kommune har også for 2009 valgt at selvbudgettere udskrivningsgrundlag, 
tilskud og udligning m .v . Det medfører, at kommunen i 2009 modtager de budgetterede 
tilskud, udligningsbeløb og skatter fra staten, mens der foretages en efterregulering 3 år 
efter i 2012, efter at de faktiske udskrivningsgrundlag m .v . i Hedensted Kommune og hele 
landet gøres endeligt op i 2011 .
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Skatteprocenten for 2009 fastsattes til uændret 24,5, og Hedensted Kommune har i 
2009 selvbudgetteret et udskrivningsgrundlag for kommunal indkomstskat på 6,118 mia . 
kr . med et skatteprovenu på 1 .499,0 mio . kr . Indtægter fra selskabsskat udgør de budget-
terede 40,4 mio . kr . 

Grundskyldspromillen for 2009 blev fastholdt på 17,75 . I forhold til den budgetterede 
grundskyld på 82,3 mio . kr . har der været en mindre indtægt på 1,68 mio . kr . i 2009 . 

Hedensted Kommune opkræver dækningsafgift af offentlige ejendomme, mens der ikke 
opkræves dækningsafgifter af private forretningsejendomme . Dækningsafgifterne har i 
2009 udgjort i alt 1,15 mio . kr ., hvilket er 0,06 mio . kr . mindre end det budgetterede .

Tilskud og udligning har udgjort nettoindtægter på i alt 424,8 kr ., hvilket er 19,3 .mio . kr . 
mere end oprindeligt budgetteret, og som hovedsagelig vedrører en midtvejsregulering 
af statstilskuddet . Der har været en mere indtægt fra købsmoms på 0,7 mio . kr . Heden-
sted Kommune fik som budgetteret særligt tilskud til ”Ø-kommuner” på 1,4 mio . kr . og 
et tilskud vedrørende byrdefordelingsmæssige tab på 9,3 mio . kr . samt et tilskud fra kva-
litetsfonden på 8,4 mio . kr .  

Kommunens bidrag til regionerne har udgjort de budgetterede 59,4 mio . kr ., heraf 54,0 
mio . kr . i kommunalt grundbidrag til sundhedsvæsenet og 5,4 mio . kr . i kommunalt ud-
viklingsbidrag .

Øvrige poster på det skattefinansierede område

På skattefinansierede anlæg ekskl . jordforsyning har der været et merforbrug på i alt 50,3 
mio . kr . i forhold til oprindeligt budget 2009 og et mindre forbrug på 17,8 mio . kr . i forhold 
til korrigeret budget 2009 . Mange af afvigelserne skyldes forskydninger mellem årene .

På brugerfinansierede anlæg ekskl . spildevand har der været et merforbrug på 0,7 mio . 
kr . i forhold til det oprindelige budget og forbruget passer til det korrigerede budget .

Jordforsyning udviser i regnskab 2009 en nettoudgift på 43,4 mio . kr ., svarende til en 
forskel på 60 mio . kr . i forhold til forventningerne i budgettet . Der var en nettoudgift på 
9,0 mio . kr . vedrørende boligformål og 24,1 mio . kr . vedrørende erhvervsformål . Jordfor-
syning til ubestemte formål udviste en udgift på 10,2 mio . kr . Af merudgifterne vedrører 
ca . 12,4 mio . kr . bogføring af hvilende tilslutningsbidrag fra foregående år til spildevands-
anlæg, som skulle foretages i forbindelse med selskabsgørelsen af spildevandsområdet 
pr . 1 . januar 2009 .   
 
Resultatet for forsyningsvirksomhederne blev en nettoudgift på 1,2 mio . kr . I forhold 
til budgettet er det en merudgift på 11,9 mio . kr ., idet det var forventet, at der skulle være 
en indtægt på 10,7 mio . kr . 

Resultatet for forsyningsvirksomhederne er i høj grad påvirket af at spildevandsområdet 
er udskilt i et selvstændigt selskab . Som følge af selskabsgørelsen er bogføringen neutra-
liseret i kommunens drifts- og anlægsregnskab . Spildevandsområdet bidrog faktisk med 
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et overskud i forhold til det budgetterede, som følge af at beløb til anlæg på oprindeligt 
37 mio . kr . ikke blev anvendt fuldt ud

Likviditetens udvikling
Der var i budget 2009 en forventning om et forbrug af kassebeholdningen på 53,6 mio . 
kr . heraf var forventet en låneoptagelse på 8,5 .
Regnskabsresultatet viste et kassetræk på 20,9 mio . kr . og en lånoptagelse på 80 mio . kr .

Regnskab 2009 havde et forbrug af de likvide midler på 20,9 mio . kr ., mens der i regn-
skab 2008 var et forbrug på 148,3 mio . kr .

Påvirkning af kassebeholdningen regnskab 2009 i forhold til oprindeligt budget
Mio. kr.

(- =  udgift/
forbrug)

Forbrug
Drift

Forbrug
Anlæg Lån

Finans-
forskyd-
ninger

Skat-
ter og 
tilskud

Forsy-
ning + 
jord

Renter

Budget 2009 -1 .984,0 -93,8 8,5 -27,5 2 .028,5 27,2 -12,5

Regnskab 
2009

-2 .041,1 -143,9 80,0 90,7 2 .046,8 -44,5 -8,8

Effekt på 
kassebe-
holdningen

-57,1 -50,1 71,5 118,2 18,3 -71,7 3,6

Finansforskydninger 
Der er i regnskab 2009 afdraget 25,8 mio . kr . på lån mod en forventning i budgettet på 
27,4 mio .kr . En forskel på 1,5 mio . kr .  

Øvrige finansforskydninger påvirker i regnskab 2009 positivt påvirket med 114 mio . kr . i 
forhold til det budgetterede . Baggrunden for dette er en del forskellige bevægelser he-
nover året .  

De væsentligste ændringer i forhold til budgetteret Mio.kr.

Refusionstilgodehavende for 2009 (for meget hjemtaget) 27,6 mio kr . 

Tilgodehavender i betalingskontrol reduceret 4,6 mio . kr . 

Diverse tilgodehavender reduceret 7,8 mio . kr .

Forudbetaling af refusioner for 2010  11,2 mio kr .

Frigivelse af deponerede midler 10,4 mio . kr . 

Deponeringer af bankgarantier 4,3 mio . kr . 

Byggekredit i forbindelse med ældreboliger i Kildevældet 9,5 mio . kr .

Ventende udbetalinger 6,6 mio . kr . 

Forsyningsvirksomheder (som følge af mindreudgifter) 27,7 mio . kr .

Samlet ændring i forhold til budgetteret 114,0 mio. kr. 

Der vil være en permanent forbedring af de likvide midler opgjort pr . 31 . december på 
20-30 mio . kr ., hvis der videreføres samme adfærd som i 2009 . 
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Den gennemsnitlige likviditet
Den gennemsnitlige likvide beholdning opgjort efter kassekreditreglen var hen over 2009 
faldende med i alt ca . 120,2 mio . kr . I 2008 faldt likviditeten i løbet af året med 10 mio . kr . 

Gennemsnitlig kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen 
Mio.kr. Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.

2009 148,0 135,9 125,7 111,1 96,5 79,9 63,7 47,0 35,8 33,1 30,3 27,8

2008 170,2 177,6 178,8 181,4 183,0 186,0 185,3 185,9 182,7 176,8 169,0 160,2

Pr . 31 . december 2009 udgjorde de likvide aktiver -58,5 mio . kr . Tilsvarende tal pr . 
31 .12 .2008 var på -37,6 mio .kr .

Omkostningsbaseret resultatopgørelse
Den omkostningsbaserede resultatopgørelse udviser for 2009 et negativt resultat på 
553,7 mio . kr ., fordelt med et underskud på det skattefinansierede område på 97,4 mio . 
kr . og et underskud vedrørende forsyningsvirksomheder på 456,3 mio . kr . (som følge af 
selskabsdannelsen pr . 1 . ja-nuar 2009) .

Det omkostningsbaserede regnskab indeholder indtægter (skatter og generelle tilskud) 
og driftsudgifter henholdsvis skattefinansierede og på forsyningsområdet, mens de akti-
verede anskaffelser (hovedsageligt anlæg) ikke indgår i resultatopgørelsen .
Årets af- og nedskrivninger vedr . de materielle anlægsaktiver udgør 43,2 mio . kr ., fordelt 
med 42,9 mio . kr . på den skattefinansierede drift og 0,3 mio . kr . på det brugerfinansie-
rede område .

Hensættelser til de samlede tjenestemandsforpligtelser på sigt udgør 146,1 mio . kr ., og 
hensættelser til fratrædelsesgodtgørelser i forbindelse med åremålsansættelser udgør 3,0 
mio . kr ., samt 1 mio . kr . til ekspropriation af jord . En samlet hensættelse på 150,1 mio .kr .  

I bilag C er vist en omregningstabel fra den udgiftsbaserede regnskabsopgørelse til den 
omkostningsbaserede resultatopgørelse .

Udvikling i egenkapital (i 1.000 kr.)

Egenkapital 01 .01 .2009 655 .355

+/- udvikling i modposter til fysiske aktiver -355 .951

+/- opskrivninger +33 .827

+/- udvikling på balancekontoen +2 .063 .862

Egenkapital 31.12.2009 2.397.093

Egenkapitalen er steget med 1 .742 mio . kr .
Den primære årsag til den store stigning er selskabsgørelsen af spildevandsområdet . 
Selskabet vurderer spildevandsområdets aktiver efter Vandsekretariatets standardpriser, hvilket 
er en helt anden metode end kommunerne skal opgøre værdier efter ifølge de kommunale 
regnskabsregler . 
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Låneramme 
Optagelse af lån udgør 80 mio . kr . mod oprindeligt budgetteret 8,5 mio . kr . Låneoptagel-
sen på 80 mio . kr . vedrører dels restlåneramme for 2008 dels en foreløbig låneoptagelse 
for regnskabs-året 2009 .

Af låneoptagelsen på 80 mio . kr . vedrører 25,4 mio . kr . restlåneramme for 2008, mens 
54,6 mio . kr . vedrører en foreløbige opgørelse af lånerammen for 2009 . Lånerammen 
for 2009 er endelig opgjort til ca . 48,6 mio . kr ., hvorfor der primo 2010 er modregnet ca . 
6 mio . kr . i den foreløbige låneramme for 2010 . 

Lånerammen på 48,6 mio . kr . for 2009 kan specificeres således:
Formål Beløb i mio. kr.

Lånedispensation til skolebyggerier 9,3

Lånedispensation til børnehavebyggerier 5,8

Nettoudgifter til lån til betaling af ejendomsskat 0,9

Arealerhvervelser (85 % af udgifter for arealer, der ikke er videresolgt i 
2009)

27,5

Egne energibesparende foranstaltninger 1,7

Energibesparende foranstaltninger i Hedensted Centret 4,7

Kommunegaranti til Ørum-Daugård Multicenter -1,3

I ALT 48,6

Låneomlægning
Der er i 2009 foretaget en større låneomlægning af banklån til lån i KommuneKredit i 
efteråret 2009 . 

Den langfristede gæld (excl . ældreboliger) ultimo 2009 udgør ca . 438 mio . kr ., hvoraf de 
431 mio . kr . er optaget i KommuneKredit .

Balancen pr. 31. december 2009
Hedensted Kommunes balance pr . 31 . december 2009 fremgår af særskilt oversigt med 
tilhørende noter og bilag i årsregnskabet .

Personale
Der har i 2009 været 3 .199 fuldtidsbeskæftigede medarbejdere . Se i øvrigt særskilt Per-
sonaleoversigt . 

Kommunale fællesskaber
Hedensted Kommune har i 2009 deltaget i kommunale fællesskaber, bl .a . L90, Midttrafik, 
Østdeponi, Deponi .net og Modtagestation Syddanmark I/S (Motas) 

Analyse af tilskudssystemet
Hedensted Kommune har i samarbejde med 5 østjyske kommuner analyseret tilskuds-
systemet og denne analyse viser klart, at Hedensted Kommune ikke bliver kompenseret 
i et omfang, der gør det muligt at opretholde en acceptabel service overfor borgerne . 
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Underkompensationen, som udgør omkring 100 mio . kr . om året, har nu stået på i 3 år 
siden kommunalreformens gennemførelse . 

Virkningerne af denne underkompensation kunne for alvor mærkes i løbet af 2008 og 
ved budgetlægningen for 2009, og selv om der for 2009 gennemførtes store besparel-
ser på et i forvejen lavt driftsbudget, blev der for 2009 og de efterfølgende år budget-
teret med et stort kasseforbrug . Beregninger viser, at der er behov for en forbedring med 
omkring 80 mio . kr . allerede fra 2011, såfremt kommunen fortsat skal kunne overholde 
kassekreditreglen  

Hedensted Kommune har gjort opmærksom på, at der er behov for finansielle særordninger 
for 2010 og 2011 indtil en revision af tilskudssystemet kan træde i kraft for budget 2012 . 

Økonomisk strategi 2010
Byrådet i Hedensted Kommune har den 29 . april 2009 vedtaget en økonomisk strategi, 
der består af fem elementer: Drift, Anlæg, Påvirkning og Proces for budget 2010 . Der 
skal efterfølgende indarbejdet et femte element omkring kommunikation til kommunens 
borgere og alle ansatte i strategien .

Hovedfokuset i de fire elementer er:
1 - Drift
Det nuværende niveau for driftsudgifter forsvares og bibeholdes samlet set . Det er ikke 
rimeligt overfor borgerne yderligere at reducere et niveau, som i 2009 er det næst bil-
ligste i Danmark .
Det vil kunne ske op- og nedjusteringer mellem de forskellige områder .

2 - Anlæg
Anlægsudgifterne bruges som buffer . Herved reguleres på kassebeholdningen sådan vi 
kan leve op til de krav til økonomien, der stilles til kommunernes likviditet .
For at møde kravene til kassebeholdningens størrelse kan følgende mekanismer bruges:

• Udskydelse af anlæg .
• Fjernelse af anlæg .
• Lånemuligheder (generelle og eventuel særregel for Hedensted Kommune) .
• Forøgelse af indtægter via skat (eventuel med særregel for Hedensted Kommune) .

3 - Påvirkning
Arbejdet i 6-kommunegruppen fortsættes både i forhold til de økonomiske analyser, og 
i forhold til det brede kommunikationsarbejde .

4 - Proces for udarbejdelse af budget 2010
Rammerne for Hedensted Kommunes økonomi vil først endeligt blive fastlagt i forbin-
delse med økonomiforhandlingerne for 2010, jævnfør drøftelserne med ministeren og KL . 
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Aftale vedrørende Budget 2010-2013
Aftalen indgået af et flertal af Byrådet, Socialdemokratiet, Lokallisten, Dansk Folkeparti, 
Det Konservative folkeparti og Venstre - tager udgangspunkt i budgetforslaget fra Byrådets 
1 . behandling . Med baggrund heri er indgået aftale om følgende overordnede rammer:

• Driften reduceres med 21,37 mio . kr . svarende til de udarbejdede reduktionsfor-
slag .

• Der etableres en bufferpuljen på 5 mio . kr . i 2010 .
• Niveauet for kassebeholdningen øges med 51 mio . kr .
• Den af ministeriet bevilgede skattestigning på 52,2 mio . kr . sammensættes så 

personskatten i forhold til 2009 øges med 0,9 procent-point til 25,4 procent og 
grundskyldspromillen øges med 0,25 promille-point til 18 promille .

• Anlægsbudgettet fastsættes svarende til budgetforslaget (primært kvalitets-fonds-
områder) .

Der anvendes desuden 9,8 mio . kr . til yderligere anlæg:
• 3,3 mio . kr . til cykelsti Vester Ørum-Uldum
• 4,2 mio . kr . til rundkørsel til Ølsted
• 0,5 mio . kr . til boligindskud til boliger til yngre handicappede
• 1,8 mio . kr . til asfalt

Mulighed for at frigøre kapital (ejendomme) undersøges, og kan i givet fald anvendes 
med 11 mio . kr . til asfalt og 2 mio . kr . til energiforbedrende foranstaltninger .
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 Regn-
skab 
2007

Regn-
skab 
2008

Regn-
skab 
2009

Opr .
Budget 
2009

Korr .
Budget 
2009

A. Det skattefinansierede område
Indtægter

Note 1 Skatter 1 .456,8 1 .603,4 1 .621,3 1 .623,1 1 .623,1

Note 2 Generelle tilskud m .v . 303,8 330,1 425,5 405,4 424,5

Indtægter i alt 1.760,6 1.933,5 2.046,8 2.028,5 2.047,6

Driftsudgifter
Byudvikling, boliger, miljø, transport og 
infrastruktur

-73,6 -83,2 -71,2 -83,5 -70,7

Undervisning og kultur -463,8 -505,9 -542,9 -513,7 -543,3

Sundhedsområdet -108,5 -112,4 -127,9 -132,0 -130,8

Sociale opgaver og beskæftigelse m .v . -900,8 -1 .013,3 -1 .087,1 -1 .033,8 -1 .074,7

Fællesudgifter og administration m .v . -196,1 -207,0 212,0 -220,9 -220,4

Note 3 Driftsudgifter i alt -1.742,8 -1.921,8 -2.041,1 -1.983,9 -2.039,8

Note 4 Renter m.v. netto -9,4 -9,1 -8,8 -12,4 -11,3

Note 5 Resultat af ordinær driftsvirksomhed 8,4 2,6 -3,1 32,0 -3,6

Anlægsudgifter (excl. forsyning)
Byudvikling, boliger, miljø, transport og 
infrastruktur

-30,2 -27,4 -25,3 -16,0 -27,3

Undervisning og kultur -34,6 -43,5 -72,4 -49,7 -79,4

Sociale opgaver og beskæftigelse m .v . -6,0 -25,7 -44,1 -26,6 -53,0

Fællesudgifter og administration m .v . -5,1 -2,1 -2,1 -1,5 -2,0

Note 6 Anlægsudgifter i alt -75,9 -98,7 -143,9 -93,8 -161,7

Jordforsyning
Salg af jord m .v . 109,3 52,8 11,8 49,8 19,6

Køb af jord incl . byggemodning -70,5 -75,6 -55,2 -33,3 -47,4

Note 7 Jordforsyning i alt 38,8 -22,8 -43,4 16,5 -27,8

Ekstraordinære poster

Note 8 Resultat af det skattefinansierede 
område

-28,7 -118,9 -190,4 -45,3 -193,1

B. Det brugerfinansierede område
Drift, netto 31,6 31,6 -0,4 47,7 -0,5

Note 6 Anlæg, netto -19,6 -32,4 -0,8 -37,0 -0,8

Note 9 Resultat af det brugerfinansierede 
område

12,0 -0,8 -1,2 10,7 -1,3

C. Resultat i alt -16,7 -119,7 -191,6 -34,6 -194,4

(Udgiftsbaseret resultatopgørelse)
 Alle beløb i mio . kr – Positive tal er indtægt, negative tal er udgift
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Opr. Bud-
get 2009

Regnskab 
2009

Afvigelse

Likvide beholdninger primo -37,6 -37,6 0

Tilgang af likvide aktiver

Årets resultat -34,6 -191,6 -157

Note 10 Optagne lån (langfristet gæld) 8,5 80,0 71,5

Øvrige finansforskydninger -0,1 114,1 114,2

I alt -26,2 2,5 28,7

Anvendelse af likv. aktiver

Note 10 Afdrag på lån (langfristet gæld) -27,4 -25,9 -1,5

Kursregulering  m .v . 0,0 2,5 2,5

I alt -27,4 -23,4 1,0

Ændring af likvide aktiver -53,6 -20,9 29,7

Likvide beholdninger Ultimo -91,2 -58,5 -32,7

Alle beløb i mio . kr – Positive tal er indtægt, negative tal er udgift
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1. Skatter
Skatteindtægterne for 2009, fordeler sig således i mio . kr .:

Kommunal indkomstskat 1 .498,7

Selskabsskat 40,4

Anden skat på visse indkomster 0,0

Grundskyld 80,6

Anden skat på ejendomme 1,3

I alt 1.621,0

Fra 2008 til 2009 har der været en samlet stigning vedr . skatter på netto 17,6 mio . kr . – 
eller 1,9 % .
De samlede skatteindtægter var budgetteret til 1 .623 mio . kr . – altså en samlet mindre-
indtægt på 2 mio . kr .

2. Generelle tilskud m.v.
Beløbet for 2009 er sammensat på følgende måde i mio . kr .:

Kommunal udligning 311,7

Statstilskud 145,1

Efterreguleringer 19,3

Udligning af selskabsskat 7,2

Udligning vedr . udlændinge -18,2

Kommunalt bidrag til sundhedsvæsenet -54,0

Kommunale udviklingsbidrag -5,4

Tilskud til ”ø-kommuner” 1,5

Tilskud vedr . byrdefordelingsmæssige tab 9,2

Tilskud til kvalitetsfond 8,4

Tilbagebetaling af købsmoms 0,6

I alt 425,4

3. Driftsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed)
Udgifterne er opgjort som nettoudgifter efter fradrag af refusioner, brugerbetaling, leje-
indtægter og andre indtægter . 
Nettodriftsudgifterne har været 57,2 mio . kr . større end oprindelig budgetteret, og 1,3 mio . 
kr . større end det korrigerede budget .
Det regnskabsmæssige resultat for servicedriftsområderne udviser et overskud på 14,3 
mio . kr ., mens der i april 2010 er godkendt overførsel af 13,4 mio . kr . til 2010 . Der er så-
ledes samlet set et mindreforbrug vedr . serviceudgifter i 2009 på 0,9 mio . kr . i forhold til 
det korrigerede budget . Det vil sige, at budgettet samlet set er overholdt i forhold til det 
korrigerede budget . På nær at de 13,4 mio . kr . først afholdes i 2010, er serviceudgifterne 
dermed endt som forventet ved budgetopfølgningen i december 2009 .
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I december 2009 blev der overført et underskud på 11,1 mio . kr . på serviceområderne 
og med de nu overførte 13,4 mio . kr . er der i alt overført 2,3 mio . kr . 2009 til 2010 . Fra 
2008 til 2009 blev der i alt overført 16,8 mio . kr .

4. Renter
Nettorenteudgiften blev 3,6 mio . kr . mindre end forventet ved budgetvedtagelsen og 2,5 
mio . kr . mindre end det korrigerede budget . 
Sammenlignet med 2008 er nettorenteudgiften faldet med 0,3 mio . kr .
Rentekontoen kan specificeres som følgende:

Renteindtægter - /udgifter + (mio. kr.)

Renter af likvide aktiver -1,9

Renter af  kortfristede tilgodehavender -0,3

Renter af langfristede tilgodehavender -5,1

Renter af Forsyningsvirksomhed 0,3

Renter af kortfristet gæld 0,3

Renter af langfristet gæld 17,4

Kurstab og kursgevinst -1,9

I alt 8,8

5. Resultat af ordinær driftsvirksomhed
Resultatet viser, om kommunens løbende driftsudgifter kan finansieres af de løbende 
indtægter fra skatter, tilskud og udligning, brugerbetalinger og refusioner .
Såfremt der skal være plads til investeringer på langt sigt, uden at tære på kassebehold-
ningen, skal den ordinære drift udvise overskud .
Hedensted Kommune har i 2009 haft et underskud på den ordinære drift på 3,1 mio . 
kr . - mod forventet et overskud på 32 mio . kr . i det oprindelige budget . Det korrigerede 
budget udviser et underskud på 3,6 mio . kr .

6. Anlæg  
Kommunen har i 2009 sammenlagt forbrugt 144,7 mio . kr . til anlægsinvesteringer på 
henholdsvis skattefinansieret og brugerfinansieret område excl . jordforsyning .
I forhold til det korrigerede budget er der en mindreudgift på 17,8 mio . kr . Der overføres 
netto 19,2 mio . kr . til 2010 . 
Afsluttede anlæg i 2009 (under 2 mio . kr .) godkendes af Byrådet samtidig med godkendelse 
af regnskabet . Anlægsregnskaberne er nærmere specificeret i “Bilagshæfte til regnskab” .

7. Jordforsyning
Indtægterne for salg af jord svigtede i 2009 . Regnskabet udviser lavere salgsindtægter på 
38 mio . kr . set i forhold til det oprindelige budget . I forhold til det korrigerede budget er 
mindreindtægten på salg af jord 7,8 mio . kr .
Udgifter til køb af jord samt byggemodning udviser merforbrug på henholdsvis 21,9 mio . 
kr . og 7,8 mio . kr . i forhold til det oprindelige og det korrigerede budget . 
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I forbindelse med selskabsgørelsen af spildevandsområdet er afregnet hvilende tilslut-
ningsbidrag på ca . 12,4 mio . kr . i 2009, som der ikke var taget højde for i korrigeret budget .  
Hedensted Kommune har opkøbt jord til jordforsyning og betalt endelige ekspropriati-
onserstatninger i forbindelse med tidligere års handler for 38 mio . kr . mere end i det 
oprindelige budget . Den primære finansiering af disse jordkøb foregår via låneoptagelse . 

8. Resultat af det skattefinansierede område
Resultatet viser, om samtlige udgifter - såvel drift som anlæg - (undtagen forsynings-
virksomheder) kan dækkes af samtlige indtægter, eller om det har været nødvendigt at 
trække på kassebeholdningen m .m .
I 2009 udmunder regnskabsresultatet i et underskud på 191,6 mio . kr . Der blev oprinde-
ligt budgetlagt med et underskud på 45,3 mio . kr ., mens der i det korrigerede budget er 
forudsat et underskud på 193,1 mio . kr . Forklaringerne fremgår af de foranstående noter .

9. Resultat af det brugerfinansierede område 
Området omfatter forsyningsvirksomhederne vand, spildevand, tømningsordning, renova-
tion og genbrugsstationer, der økonomisk skal hvile i sig selv . Det enkelte års overskud el . 
underskud opsamles på særlige udlægskonti i den finansielle status, der gør det muligt 
at følge forsyningsvirksomhedens tilgodehavende eller gæld .
Med virkning fra 1 . januar 2009 er spildevandsområdet dog udskilt fra den kommunale 
virksomhed, idet der er dannet et selskab, Hedensted Spildevand A/S, der fremover skal 
drive dette område . Selskabet er 100 % ejet af Hedensted Kommune . 
Udgifter og indtægter vedrørende spildevandsområdet indgår i kommunens oprindelige 
budget, mens korrigeret budget og regnskabet ikke indeholder beløb på drifts- og anlægs-
områderne . Bevægelserne i løbet af året indgår i balanceforskydninger .
Spildevandsselskabet har et tilgodehavende ved kommunen på 41,5 mio . kr ., der skal 
betales over en 10 årig periode .

10. Langfristet gæld
Nyoptagne lån relaterer sig til den endelige låneramme for 2008 samt en foreløbig lå-
neramme for 2009 . Samlet er den langfristede gæld forøget i 2009 med 55,0 mio . kr ., 
der fremkommer således:

Nyoptagne lån iflg . kommunens regnskab  80,0 mio . kr .
Afdrag på lån 2009     -25,0 mio . kr .
Nettoudvikling af langfristet gæld 2009   55,0 mio . kr .

Kommunens samlede langfristede gæld udgør pr . 31 . december 2009 438 mio . kr ., hvilket 
svarer til ca . 9 .500 kr . pr . indbygger .

Hedensted Kommune plejer aktivt sin likvide beholdning, herunder også sin gældsporte-
følje . For til en hver tid at opnå så gunstig en finansiering som muligt, er der taget nogle 
finansielle instrumenter i anvendelse . Disse udnyttes med kommunens bankforbindelse 
som rådgiver . Ved regnskabsårets udløb er der således indgået 4 renteswapaftaler, med 
henblik på at fastholde den for øjeblikket lave rente for en del af porteføljen . Herudover er 
en del af låneporteføljen i perioder omlagt, således at renten relaterer sig til den historisk 
lavere rente på Schweizerfranc .
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I henhold til ”Retningslinjer for finansiel styring” skal mellem 40 % og 90 % af lånepor-
teføljen være fastforrentet . I forventning om at tiden med en historisk lav variabel rente 
ebber ud, er den fastforrentede andel af låneporteføljen øget fra 48 % ultimo 2008 til 
56 % ultimo 2009 .

Lån optaget i Kommunekredit er i 2009 gennemgået med henblik på en administrativ 
forenkling . 
24 lån med en restgæld på i alt ca . 226 .855 .000 kr . er sammenlagt til 2 nye med en 
tilsvarende gennemsnitsrestløbetid . Begge er optaget som lån med variabel rente . Det 
ene af lånene svarende til 118 .564 .000 kr . er optaget i Euro, hvor renten pt . er lavest .
Samtidig er afviklingen omlagt så afviklingen sker som en annuitet, hvorved afdragsbelast-
ningen er mindre i afviklingsperiodens start . Herved tilgodeses kommunens betrængte 
likviditet .

Specifikation af omlagte lån

Lånenr. Oprindelig udløbsdato Restgæld Rente

200124900 29-12-2020 2 .812 .500,00 Variabel

200124901 29-10-2010 62 .500,00 Variabel

200326854 31-03-2027 8 .028 .748,00 Variabel

200428026 26-03-2029 3 .528 .000,00 Variabel

200428027 26-03-2014 44 .000,00 Variabel

200428497 25-10-2029 6 .560 .000,00 Variabel

200428605 18-12-2028 23 .966 .441,05 Variabel

200529028 30-11-2029 17 .215 .800,00 Variabel

200529029 30-11-2029 3 .612 .000,00 Variabel

200529031 28-11-2014 279 .600,00 Variabel

200530040 16-12-2030 8 .863 .205,75 Variabel

200630393 31-03-2031 21 .982 .400,00 Variabel

200630394 31-03-2031 1 .760 .000,00 Variabel

200631026 13-03-2028 1 .326 .598,00 Variabel

200631034 29-06-2029 1 .296 .587,50 Variabel

200631042 30-06-2011 278 .629,39 Variabel

200731834 30-03-2027 1 .519 .700,00 Variabel

200731883 04-04-2025 629 .020,44 Variabel

200732489 29-06-2020 7 .014 .105,26 Variabel

200732500 30-06-2031 7 .350 .870,74 Variabel

200832887 02-04-2032 28 .724 .220,00 Variabel

200933780 21-02-2034 30 .000 .000,00 Variabel

200934209 02-05-2034 20 .000 .000,00 Variabel

200934434 10-07-2034 30 .000 .000,00 Variabel

I alt 226.854.926,13
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Renteswaps
Til at fastlåse renten i korte eller længere perioder, hvor varierende renteforventninger gør 
dette favorabelt er der, som nævnt ovenfor, anvendt såkaldte renteswaps .
Pr . 31 .12 .2009 har Hedensted Kommune indgået 4 af disse, som det fremgår af neden-
stående fremstilling .

Etableringsdato Fast rente i % Beløb i kr. Udløbsdato

27 .06 .2002 5,45 10,0 mio . 07 .04 .2026

22 .06 .2009 4,73 68,9 mio . 30 .09 .2021

22 .06 .2009 4,62 34,5 mio . 31 .12 .2014

13 .08 .2009 4,2675 96,7 mio .     30 .09 .2013 *)

*) Denne swap er cancellerbar, hvilket indebærer at Danske Bank kan opsige den, hvis 
renten for den resterende periode (indtil 2013) overstiger 3,1725 % . Risikoen består i, at 
Hedensted Kommune for dette lån igen skal overgå til en variabel rente . Præmien udgør 
2 .004 .156 kr ., og er indregnet i den faste rente på 4,2675 % .

Valutaterminsforretninger
Med henblik på at opnå en lavere rente på låneporteføljen anvender Hedensted Kom-
mune valutaswaps indenfor de afstukne retningslinjer .
Renteforskellen imellem den danske og schweiziske rente er indsnævret i 2009 ligesom 
Schweizerfrancen (CHF) har været stigende i forhold til Euro/Danske kr .
Disse 2 forhold har været til ugunst for Hedensted Kommunes placeringer .
Pr . 31 .12 .2009 har Hedensted Kommune indgået 2 valutaswaps i CHF på i alt 15 mio . 
CHF modsvarende 70,9 mio . kr . (svarende til en gennemsnitskurs på 4,73) .
Begge swaps er indgået tilbage i 2008 . Da finanskrisen efterfølgende har presset prisen 
på CHF en del opad, er indløsningsværdien af denne swap negativ pr . 31 .12 .2009 (kurs 
5,01) med kr . -4,2 mio .
Historisk (2007-2008) har Hedensted Kommune realiseret kr . 4,1 mio . på valutaswaps .

Såvel rente- som valutaswapaftaler kan ved gunstige kurs- og renteudviklinger gøres til 
genstand for et førtidigt salg .
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Bilag 
A ( i hele 1.000 kr.)

Regnskab 
2007

Regnskab 
2008

Regnskab 
2009

A. Det skattefinansierede område

Indtægter
Skatter 1 .456 .785 1 .603 .377 1 .621 .315
Generelle tilskud m .v . 303 .758 330 .144 425 .441
Indtægter i alt 1.760.543 1.933.521 2.046.756

Driftsudgifter 
(excl. forsyningsvirksomhed)

Byudvikling, bolig og miljø -127 .699 -144 .817 -95 .187

Undervisning og kultur -477 .624 -521 .827 -600 .653

Sygehusvæsen og sygesikring -108 .526 -112 .501 -128 .034

Social- og sundhedsvæsen -905 .888 -1 .019 .531 -1 .096 .697

Administration -197 .708 -223 .028 -214 .785

Driftsudgifter i alt -1.817.445 -2.021.704 -2.135.356

Driftsresultat før finansiering -56.902 -88.183 -88.600

Renter m.v. -9.385 -9.061 -8.838

RESULTAT AF ORDINÆR 
DRIFTSVIRKSOMHED -66.287 -97.244 -97.438

Ekstraordinære poster 0 0 0

A. RESULTAT AF DET 
SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE -66.287 -97.244 -97.438

B. Forsyningsvirksomheder
Driftsudgifter (netto) 48 .478 28 .294 -456 .258

B. RESULTAT AF 
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER

48.478 28.294 -456.258

C. RESULTAT I ALT (A + B) -17.809 -68.950 -553.696

Note: Bevægelser i 2009 vedrørende forsyningsvirksomheder hovedsageligt som følge af 
         selskabsdannelsen af spildevandsområdet med virkning pr . 1 . januar 2009 .
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Bilag 
B ( i hele 1 .000 kr .) Primo 2009 Ultimo 2009

AKTIVER
ANLÆGSAKTIVER

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger 811 .894 802 .745 

Tekniske anlæg m .v . 375 .865 12 .564 

Inventar 3 .901 5 .700 

Anlæg under udførelse 173 .414 158 .850 

I alt 1.365.074 979.859

Immaterielle anlægsaktiver 0 0

Finansielle anlægsaktiver

Langfristede tilgodehavender 69 .084 2 .314 .731

Udlæg vedr . forsyningsvirksomheder (gæld) -9 .207 -35 .753

I alt 59.877 2.278.978

Omsætningsaktiver

Varebeholdninger 0 0

Fysiske anlæg til salg (jordforsyning) 150 .161 213 .252

Tilgodehavender -128 .965 -178 .456

Værdipapirer 8 .062 7 .538

Likvide beholdninger -37 .586 -58 .533

I alt -8.328 -16.199

AKTIVER I ALT 1.416.623 3.242.638

PASSIVER

Bilag EGENKAPITAL
C Modpost for takstfinansierede aktiver 465 .556 10 .469

Modpost for skattefinansierede aktiver 988 .270 1 .087 .405

Reserve for opskrivninger 61 .409 95 .236

Balancekonto -859 .879 1 .203 .982

I alt 655.356 2.397.092

HENSATTE FORPLIGTELSER 155.627 150.090

LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER 413.731 469.543

NETTOGÆLD VEDR. FONDS, LEGATER, 
DEPOSITA M.V. 1.018 967

KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER 190.891 224.946

PASSIVER I ALT 1.416.623 3.242.638
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Bilag (i hel 1 .000 kr .)
Regnskab 

2007
Regnskab 

2008
Regnskab 

2009

Pengestrømme fra driften

Årets resultat, jf . Resultatopgørelsen -17 .809 -68 .950 -553 .696

 + Afskrivninger skattefinansieret område 33 .351 52 .814 42 .878

 + Afskrivninger brugerfinansieret område 12 .553 14 .260 384

 - Forskydning i hensatte forpligtelser 0 -1 .903 -5 .638

 - Øvrige periodiserede omkostninger -4 .067 15 .776 11 .729

 +/- Finansforskydninger 143 .006 -26 .347 114 .060

Driftens likviditetsvirkning i alt 167.034 -14.350 -390.283

Investeringer

 - Investeringer i anlægsaktiver (netto) 1 .951 -43 .347 -98 .035

 - Aktiver (udgiftsført under driften netto) -42 .687 -88 .288 410 .724

Investeringer i alt -40.736 -131.635 312.689

Finansiering

Afdrag på lån / langfristet gældforpligtelse 11 .261 -4 .724 55 .810

 +/- reguleringer 
(direkte kto . 9 og statushenv . 0-7)

6 .050 2 .409 -1 .687

I alt 17.311 -2.315 54.123

ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER 143.609 -148.300 -23.471

Direkte posteringer funktion 9.01-9.11 -19.286 -2.166 2.525

LIKVIDE AKTIVER PRIMO -11.443 112.880 -37.586

LIKVIDE AKTIVER ULTIMO 112.880 -37.586 -58.532

Pengestrømsopgørelsen tegner et billede af, hvor de kontante penge kommer fra, og 
hvad de er blevet anvendt til .
Fra driften af kommunen kommer der således ialt -390,3 mio . kr . primært på grund af 
underskuddet fra resultatopgørelsen på 553 mio . kr . der kan henføres til selskabsgørelsen 
af spildevandsforsyningen . Underskuddet fra resultatopgørelsen i pengestrømsopgørelsen 
skal korrigeres for omkostninger, der ikke umiddelbart har nogen likviditetsvirkning . Dette 
gælder for afskrivninger på ca . 43,2 mio . kr . og forskydningen i hensatte forpligtelser på 
5,6 mio . kr . Derudover er der reguleret for årets øvrige periodiserede omkostninger på 
11,7 mio . kr . samt finansforskydninger på 114 mio kr .
Der er tilkommet ca . 312,6 mio . kr . (netto) på investeringer . Baggrunden herfor er, at der 
er afhændet en stor aktivmasse ca . 455 mio . kr . til Hedensted Spildevand A/S i forbin-
delse med selskabsgørelsen af spildevandsforsyningen . Kommunens aktier i Hedensted 
Spildevand er opgjort efter indre værdi og er indregnet i balancen . 
Alt i alt så har selskabsgørelsen af forsyningsområdet ikke haft nogen likviditetsmæssig 
betydning for kommunen, da underskuddet i resultatopgørelsen opvejes af afhændelsen 
af aktivmassen til selskabet .

Sammenlagt er der i alt trukket ca . 23,5 mio . kr . af kommunens kassebeholdning, der 
således er ændret fra -37,5 mio . kr . til -58,5 mio . kr .
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( i hele 1 .000 kr .)
Grunde og 
bygninger

Tekniske 
anlæg m.v. Inventar

Materielle 
anlægsakt. 
u. udførelse I alt

Konto 9 .81 9 .82 9 .83 9 .84

Kostpris 01.01.2009 927.672 522.017 15.374 173.414 1.638.477

Tilgang 29 .325 -30 .066 4 .419 82 .647 86 .325

Afgang -10 .925 -332 .329 -87 .178 -430 .432

Overført -304 1 .402 -10 .033 -8 .935

Kostpris 31.12.2009 945.769 161.024 19.793 158.850 1.285.436

Ned- og afskrivninger 
01.01.2009 115.778 146.152 11.472 0 273.402

Årets afskrivninger 27 .246 2 .308 2 .621 0 32 .175

Årets nedskrivninger 0 0 0 0 0

Af- og nedskrivninger 
afhændede

aktiver 0 0 0 0 0

Ned- og afskrivninger 
31.12.2009 143.024 148.460 14.093 0 305.577

Regnskabsmæssig 
værdi 31.12.2009 802.745 12.564 5.700 173.414 979.859

Reserve ved evt. 
opskrivning til ejen-
domsværdi 0 0 0 0 0

Finansielt leasede 
aktiver bogført værdi 
pr. 31.12.2009 0 292 1.402 0 1.694

Afskrivning 
(over antal år) 30 - 50 år 5 - 100 år 3 - 10 år ingen
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Udvikling i egenkapital (i 1.000 kr.)

Egenkapital 01.01.2009 655.355

+/- udvikling i modposter til fysiske aktiver 
9 .91 - 9 .93 -355 .951

+/- opskrivninger 33 .827

+/- udvikling på balancekontoen 2 .063 .861

Egenkapital 31.12.2009 2.397.092

Egenkapitalen er steget med 1 .742 mio . kr .

Den primære årsag til den store stigning er selskabsgørelsen af spildevandsområdet med 
virkning pr . 1 . januar 2009 . Hedensted Spildevand A/S - som er 100 % ejet af Heden-
sted Kommune - vurderer selskabets aktiver efter Vandsekretariatets standardpriser, hvilket 
er en helt anden metode end kommunerne skal opgøre værdier ifølge de kommunale 
regnskabsregler . 
Denne anden metode medfører en værdiansættelse på ca . 2 mia . kr . mere end efter de 
kommunale regnskabsregeler . Hedensted Spildvand A/S har en indre værdi jfr . årsrap-
porten for 2009 på 2,268 mia . kr ., der er indregnet i kommunens status på funktionen 
for Aktier og andelsbeviser m .v . 
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( i hele 1 .000 kr .)

Regnskabsop-
gørelse 
Udgiftsbaseret 
2009

Aktiverede 
anskaffelser 
(art 0 .0)

Foretagne 
af- og ned-
skrivninger 
(art 0 .1)

Øvrige periodi-
serede 
omkostninger 
(art 0 .2 - 0 .8)

Overført ikke 
aktiverede an-
lægsudgifter

Resultatopgø-
relse 
Omkostningsba-
seret 2009

A. Det skattefinansierede 
område

Indtægter

Skatter 1 .621 .315 1 .621 .315

Generelle tilskud m .v . 425 .441 425 .441

Indtægter i alt 2.046.756 2.046.756

Driftsudgifter (excl. forsy-
ningsvirks.)

Byudvikling, miljø og trafik -71 .241 -3 .901 -2 .620 -93 -17 .335 -95 .191

Undervisning og kultur -542 .895 -24 .100 -19 .686 -4 .783 -9 .189 -600 .653

Sundhedsområdet -127 .830 0 -39 -132 -34 -128 .034

Sociale opgaver og beskæf-
tigelse -1 .087 .140 27 .293 -7 .791 -127 -28 .932 -1 .096 .697

Administration -211 .992 1 .915 -1 .655 -956 -2 .098 -214 .786

Driftsudgifter i alt -2.041.098 1.207 -31.797 -6.091 -57.588 -2.135.361

Renter m.v. -8.838 -8.838

RESULTAT AF ORDINÆR 
DRIFTSVIRKS. -3.180 1.207 -31.791 -6.091 -57.588 -97.438

Anlægsudgifter (excl. 
forsyningsvirks.)

Byudvikling, miljø og trafik -25 .267 7 .932 0 0

Undervisning og kultur -72 .369 63 .179 0 0

Sundhedsområdet -34 0 0 0

Sociale opgaver og beskæf-
tigelse -44 .169 15 .238 0 0

Administration -2 .098 0 0 0

Anlægsudgifter i alt -143.937 -2.630 0 0

Jordforsyning (netto køb 
og salg af jord) -43.367 54.458 -11.087 0 3

Ekstraordinære poster 0 0 0 0 0

RESULTAT AF 
SKATTEFINAN. OMRÅDE -190.484 142.014 -42.878 -6.091 -97.438
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( i hele 1 .000 kr .)

Regnskabsop-
gørelse 
Udgiftsbaseret 
2009

Aktiverede 
anskaffelser 
(art 0 .0)

Foretagne 
af- og ned-
skrivninger 
(art 0 .1)

Øvrige periodi-
serede 
omkostninger 
(art 0 .2 - 0 .8)

Overført ikke 
aktiverede an-
lægsudgifter

Resultatopgø-
relse 
Omkostningsba-
seret 2009

B. Forsyningsvirksomhe-
der

Drift (indtægter - udgifter) -412 -411 .931 -384 0 -43 .532 -456 .258

Anlæg 
(indtægter - udgifter) -760 -42 .772 0 0

RESULTAT AF 
FORSYNINGSVIRKS. -1.171 -454.703 -384 0 -456.258

C. RESULTAT I ALT
 (A + B) -191.655 -312.689 -43.263 -6.091 -553.696

Note: Bevægelser vedrørende forsyningsvirksomheder hovedsageligt som følge af selskabsdannelsen af spildevandsområdet 
         pr . 1 . januar 2009 .
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Økonomiudvalget

1: Præsentation af hovedområder

Redningsberedskab
Området dækker driften af det kommunale redningsberedskab .

Politisk organisation
Området dækker alt i forbindelse med Byrådet, kommissioner, råd og nævn samt valg . 

Administrativ organisation
Området dækker al det administrative personale og opretholdelse af administrationen 
herunder de administrative huse .
      

2: Regnskabsresultat 

Økonomiudvalget 
Udvalgets væsentligste udgiftsområder 

Oprindelig 
Budget 2009

Korr. Budget 
2009

Regnskab 
2009

  01 Økonomiudvalg Samlet regnskab 228 .663 228 .294 219 .070 

      58 Redningsberedskab 8 .916 9 .389 8 .700 

      42 Politisk organisation 10 .558 11 .127 10 .910 

      45 Administrativ organisation 187 .084 194 .521 186 .011 

      52 Lønpuljer m .v . 20 .541 11 .666 12 .241 

3: Forklaringer til regnskabsresultatet 

Redningsberedskab
Overordnet set følger regnskabet budgettet for 2009 . 

Politisk organisation
Regnskabet for 2009 vedrørende den politiske organisation udviser et merforbrug i forhold 
til det oprindelige budget på ca . 400 .000 kr . I forbindelse med Europaparlamentsvalget 
i 2009 blev det besluttet, at der også skulle være en folkeafstemning samtidig . Dette 
medførte øgede udgifter til stemmebokse, sedler m .v .

Administrativ organisation
I forhold til det oprindelige budget for den administrative administration udviser regn-
skabet et lille mindreforbrug . I slutningen af år 2009 har der været et stort udgiftsophold 
vedrørende især kontorhold, men også mindreudgifter til løn i enkelte afdelinger . Der-
udover er der opnået større indtægter på administrationsbidrag vedrørende institutioner 
end forudsat i budgettet . Merudgifterne i løbet af året, hvortil der er søgt ekstra bevilling 
kunne faktisk grundet udgiftsstop og merindtægter have været finansieret .
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4: Året der gik 
        
Redningsberedskab
De væsentligste afvigelser har været på lønninger, der udviser et mindreforbrug på ca . 
300 .000 kr . Der har i 2009 været en delvis vakant stilling som indsatsleder, og dette 
sammenholdt med, at der i 2009 har været et fald i antal udrykninger, har det været den 
væsentligste årsag til det konstaterede mindreforbrug . Udgiften til drift af indsatsleder-
vogne udviser et merforbrug på 115 .000 kr . Det skyldes, at en af indsatsledervognene 
blev udskiftet . Endelig har der været en ekstraordinær udgift på 150 .000 kr . i forbindelse 
med en mindre ombygning på brandstationen i Hedensted i forbindelse med flytning af 
beredskabsafdelingen fra Juelsminde til brandstationen i Hedensted .

På indtægtssiden har der været ekstraordinære indtægter fra gebyrer for udrykning til blinde 
alarmer fra ABA-anlæg (automatisk brandalarmanlæg) . Desuden er der overført 473 .000 
kr . fra 2008 til 2009 . Den tidligere Beredskabskommission har haft fuld overførselsad-
gang mellem årene, idet der ikke har været afsat ekstraordinært budget til anskaffelse 
og implementering af beredskabernes nye kommunikationssystem SINE . Dette system 
forventes anskaffet og implementeret i 2010 .

Administrativ organisation
Den kommunale del af jobcentret overtog pr . 1 . august 2009 det statslige personale på 
jobcentret . Det statslige personale udgjorde ca . 13 personer . Hedensted er af staten blevet 
kompenseret for udgifterne til personale, kontorhold, IT m .v . Udgifterne til de forsikrede 
ledige har staten afholdt indtil 31 .12 .2009, men pr . 1 . januar 2010 er det Hedensted 
Kommune, der overtager udgifterne hertil .

Som følge af en besparelsesramme i budget 2009 blev der truffet beslutning om en 
ny struktur  på den administrative organisation . Efter reorganiseringen består administra-
tionen af 9 afdelinger mod tidligere 12 . Afdelingerne Sundhed og Forebyggelse, Kultur 
og Erhverv samt Borgerservice er blevet samlet til en afdeling kaldet Borger og Erhverv . 
Intern Service og Personale er lagt sammen til Personale og Organisation . På grund af 
opsigelsesvarsler har stillingsreduktionerne ikke haft fuld gennemslagskraft i 2009, men 
får det først fuldt ud i 2010 .

Det samlede sygefravær i Hedensted Kommune lå i 2009 på 4,9 %, hvilket er uændret i 
forhold til 2008 . For administrationen er sygefraværet i 2009 faldet med 0,1 % i forhold til 
2008 og ligger på 3,1 % . Der har i 2009 igen været fokus på nedbringelse af sygefravær 
og muligheder hertil . Derfor blev der pr . 1 . august ansat 2 ressourcekonsulenter, der skal 
foretage opfølgning og samtaler med langtidssyge samt følge op, hvis en enkelt har haft 
flere korte sygeperioder i løbet af 3 måneder . Der er kommet fraværsstatistik vedrørende 
1 . kvartal 2010 og denne viser et fald i forhold til 1 . kvartal 2009 på 0,6 % i administra-
tionen . For kommunen som helhed er der sket et fald på 0,7 % . Det vil sige, at de gode 
tendenser med nedbringelse af sygefravær fortsætter .

Da Hedensted Kommune i 2008 for første gang tilbød alle medarbejdere et udvalg af 
forskellige personaletilbud, blev det taget rigtig godt imod . I 2009 udvidede vi udvalgte af 
personaletilbud med en række nye produkter - Ulykkesforsikring, LifeCoaching, Klippekort 
til sundhed og uddannelse . Derudover fik vi større udvalg af aviser og magasiner, flere 
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bredbåndsudbydere og flere valgmuligheder vedr . fitness . I 2009 har i alt 794 medarbej-
dere valgt 1868 personaletilbud . Valgene fordeler sig på:

Produkt Antal 2009 Antal 2008

Aviser/magasiner 482 441

PC-ordning

Ordninger fra 2008 udløber den 31 . maj 
2011

183 315

Bredbånd 284 336

Mobiltelefoni 43 49

Sundhedsforsikring 432 300

Fitness 335 159
+ 841 som alle-
rede var tilmeldt 

Equinox eller 
Dansk Fitness

GPS 31 64

Klippekort til Sundhed 32 -

Klippekort til Vejlefjord 20 -

Rygestopprodukter 4
+ 4 via apotek

1

Klippekort til Coaching 3 -

Ulykkesforsikring 19 -

Uddannelsesaftaler 3 -

5: Udviklingstendenser 
       
Administrativ organisation
Administrationen vil fortsat have fokus på digitalisering, innovation og afbureaukratisering . 
Kommunen er allerede kendetegnet ved få regler og retningslinjer og det er et varigt ind-
satsområde, hvor vi ønsker at have førertrøjen på hele tiden . Samtidig drøfter vi løbende 
muligheden for at udfordre gældende lovgivning, hvis ikke den giver mening .

De allerede nævnte positive tendenser på sygefraværet hænger tæt sammen med det, 
at have en attraktiv arbejdsplads . I trivselsmålingen fra november 2009 udtaler 87 % 
af medarbejderne at Hedensted Kommune ”Alt i alt er et godt sted at arbejde” . Især på 
medarbejdernes tillid til ledelsen, stolthed og fællesskab var der markante stigninger fra 
målingen i 2008 . Der vil være skarpt fokus på, at fortsætte denne meget positive ten-
dens . Ikke mindst ved at lade hver enkelt arbejdsplads definere, hvad der er attraktivt for 
den . Fordi det at have trivsel og tillid på hver enkelt arbejdsplads giver ro og selvtillid til 
at levere gode resultater og dermed god service til borgerne . 
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1: Præsentation af hovedområder

Arbejdsmarkedsudvalget har bl .a . følgende arbejdsområder
• Torvegadekollegiet samt køb af støtte iht . Til servicelovens § 85 ved Ungeindsatsen
• Tilbud til udlændinge
• Udgifter til tilbud til personer omfattet af integrationsloven, danskuddannelse til ud-

lændinge samt introduktionsydelse .
• Førtidspensioner og personlige tillæg
• Førtidspensioner med 35 % statsrefusion tilkendt efter 1 . januar 2003 .
• Kontante ydelser
• Sygedagpenge – samt kontanthjælp – aktiverede og ikke aktiverede
• Revalidering
• Forsørgelse, tilbud og løntilskud til personer omfattet af revalidering eller tilkendt 

fleksjob
• Arbejdsmarkedsforanstaltninger
• Udgifter til aktivering af kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige .

2: Regnskabsresultat

Arbejdsmarkedsudvalg 
De væsentlige områder

Oprindelig 
Budget 2009

Korr. budget 
2009

Regnskab 
2009

02 Arbejdsmarkedsudvalg       
     Samlet regnskab 

197 .068 219 .167 231 .885 

     32 Tilbud til ældre og handicappede 1 .001 1 .054 933 

     46 Tilbud til udlændinge 2 .128 - 842 1 .384 

     48 Førtidspensioner og personlige tillæg 54 .081 59 .101 59 .027 

     57 Kontante ydelser 75 .160 81 .939 87 .355 

     58 Revalidering 62 .210 73 .712 78 .218 

     68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 2 .490 4 .011 4 .675 

3: Forklaringer til regnskabsresultatet 

Tilbud til ældre og handicappede
En mindre udgift til køb hos ungeindsatsen vedr . støtte til voksne modsvares af færre 
indtægter på Torvegadekollegiet .

Tilbud til udlændinge
I forhold til det oprindelige budget er der en mindre udgift på 744 .000 kr ., hvilket primært 
skyldes køb af færre tilbud til personer omfattet af integrationsloven – samt færre udgif-
ter til køb af danskuddannelse til udlændinge som ikke er omfattet af integrationsloven .

Samtidig er der flere udlændinge der har modtaget integrationsydelse end budgetteret 
– men dette modsvares af yderligere modtaget grundtilskud, som kommunen modtager 
fra staten i en 3-årig periode for personer som er omfattet af integrationsloven .
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Førtidspensioner og personlige tillæg
Førtidspensioner tilkendt efter 1/1 2003 er der et nettomerforbrug i forhold til det oprin-
delige budget på 4 .946 .000 kr . I budgetgrundlaget for 2009 var oprindeligt budgetteret 
med tilkendelse af førtidspensioner på 88 personer . I 2009 blev der tilkendt 109 personer 
førtidspensioner, altså 21 flere end budgetteret .

Kontante ydelser
Sygedagpenge
På området har der netto været en merudgift på 1 .477 .000 kr . hvilket kan forklares ved 
flere sygedagpengemodtagere over 52 uger uden refusion end budgetteret . Sygedagpen-
gemodtagere mellem 5-26 uger har der været en gennemsnitlig mindre nettoudgift pr . 
sygedagpengemodtager end budgetteret . Ændring i kontering af Tilbud til sygedagpen-
gemodtagere fra 1/7 2009 .

Passiv kontanthjælp med 35 % statsrefusion
Merudgift på 8 .036 .000 kr . skyldes, at der var budgetteret med 135 passive kontanthjælps-
modtagere og der har i løbet af 2009 gennemsnitligt været 261 kontanthjælpsmodtagere .

Aktiverede kontanthjælpsmodtagere med 65 % statsrefusion
Merudgift på 2 .685 .000 kr . skyldes, at der var budgetteret med 125 aktiverede kon-
tanthjælpsmodtagere, men der har i løbet af 2009 gennemsnitlig været 201 aktiverede 
kontanthjælpsmodtagere .

Revalidering
Merudgift til løntilskud i fleksjob og ledighedsydelse på 12 .657 .000 kr ., hvilket kan for-
klares ved, at der var budgetteret med 50 ledighedsydelsesmodtagere og der har i løbet 
af 2009 gennemsnitlig været 115 . Derudover har den gennemsnitlige udgift pr . fleksjob 
været større end budgetteret .
Merforbrug til revalidering på 3 .351 .000 kr . skyldes fortrinsvis merudgifter til afklaring af 
borgere samt køb af uddannelse til revalidender .

Arbejdsmarkedsforanstaltninger
Merudgiften til aktivering af kontanthjælpsmodtagere på 2 .185 .000 kr .  skyldes stigningen 
i antallet af kontanthjælpsmodtagere som skal aktiveres .

4: Året der gik 

Tilbud til ældre og handicappede
Der har ikke været de store udfordringer på området og der har ikke været følgevirkninger 
efter finanskrisen .

Tilbud til udlændinge
P .g .a . finanskrisen har der ikke været efterspørgsel efter danskuddannelse til udlændinge, 
idet de fleste tyske og polske arbejdere er rejst hjem, da efterspørgslen på udenlandsk 
arbejdskraft er stoppet .
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Førtidspensioner og personlige tillæg
Tilgangen til førtidspension har været større end forventet – i takt med at kravene på ar-
bejdsmarkedet bliver større, og vi har haft restgruppen af svage borgere i beskæftigelse 
i toppen af  højkonjunkturen, har det vist sig, at en del borgere ikke har kunnet honorere 
de krav der bliver stillet . De har været afprøvet både i forhold til revalideringsmuligheder 
og fleksjob .

Kontante ydelser
Finanskrisen har betydet, at vi har haft en meget kraftigere tilgang af ledige til kontant-
hjælpssystemet . Fra budgettet blev lagt i 2008 er antallet af kontanthjælpsmodtagere 
fordoblet . Vi kan forvente, at kommunen kompenseres via efterreguleringen, som aftales 
mellem regeringen og KL på baggrund af de samlede stigninger på forsørgelsesydelserne 
på landsplan .

Revalidering
Der har været en voldsom stigning i antallet af ledighedsydelsesmodtagere . En af konse-
kvenserne ved finanskrisen har været, at virksomhederne har effektiviseret eller afskediget 
større personalegrupper . I den sammenhæng har fleksjobberne været de første der er 
blevet afskediget .

Arbejdsmarkedsforanstaltninger
Da antallet af kontanthjælpsmodtagere er fordoblet i forhold til budgettet, har det været 
nødvendigt at iværksætte aktivering for langt flere end budgetteret . De samlede udgifter 
har ikke været på 2 mio . ekstra, idet udgiften skal ses sammen med kommunens mulig-
hed for at få 65 % refusion af forsørgelsesudgiften, når der er iværksat et aktiveringstilbud .

5: Udviklingstendenser 

Tilbud til ældre og handicappede
Der vil ikke være de store ændringer .

Tilbud til udlændinge
Afhængig af efterspørgslen på udenlandsk arbejdskraft, vil der udgifterne til danskunder-
visning formentlig først stige igen i slutningen af 2010 . 

Førtidspensioner og personlige tillæg
Der vil fortsat været et pres på udgifterne til førtidspension, idet tilgangen via sygemel-
dinger er kraftigt stigende i slutningen af 2009 og starten af 2010 . Der kan ikke laves en 
direkte beregning på, hvad 100 flere sygemeldte betyder for antallet af førtidspensions-
tilkendelser, men flere sygemeldte vil betyde et udgiftspres .

Regeringen forventes at fremsætte en plan for ændring af førtidspensionsområdet i løbet 
af efteråret 2010
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Kontante ydelser
Udgifterne til sygedagpenge forventes at stige i løbet af 2010 . Der er dog iværksat flere 
initiativer, både 10 timers aktivering af nysygemeldte og en særlig indsats for at nedbringe 
antallet af sygemeldte over 52 uger .
Antallet af kontanthjælpssager forventes at falde i løbet af 2010 . Finanskrisen ser ud til at 
været overstået og flere begynder at komme i beskæftigelse . 

Revalidering
For at undgå langvarigt sygemeldte og flere førtidspensionister skal antallet af revalide-
ringspladser løftes til et højere niveau . Der arbejdes løbende med opgaven i Jobcenteret .

Der er i foråret 2010 iværksat en særlig indsats for at få ledighedsydelsesmodtagere i 
arbejde, hvorfor vi forventer, at antallet af ledighedsydelsesmodtagere falder .

Arbejdsmarkedsforanstaltninger
I takt med at antallet af kontanthjælpsmodtagere falder, skal udgifterne til indsatsen følge 
med . Vi har forsøgt at lave mange ”gratis” aktiveringspladser, forstået ved at aktiveringen 
foregår i kommunale tilbud . Samarbejde med ”Skærverne” i Løsning, opgaver for lokale 
idrætsforeninger er både samfundsgavnlige og billige aktiveringstilbud .
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1: Præsentation af hovedområder

• Folkeskolen m .m .
• Folkebiblioteker
• Kulturel virksomhed
• Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m .v .
• Dagtilbud til børn og unge .

2: Regnskabsresultat 

Børne- og Undervisningsudvalg 
Udvalgets væsentligste udgiftsområder 

Oprindelig 
Budget 2009

Korr. Bud-
get 2009

Regnskab 
2009

  03 Børne- og Undervisningsudvalg
       Samlet

704 .855 725 .642 727 .968 

       22 Folkeskolen m .m . 461 .273 478 .638 480 .610 

       30 Ungdomsuddannelser 2 .223 2 .469 2 .769 

       32 Folkebiblioteker 12 .661 13 .232 12 .492 

       35 Kulturel virksomhed – musikskole m .v . 2 .801 2 .783 2 .810 

       38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m .v . 11 .942 12 .582 11 .589 

       25 Dagtilbud til børn og unge 213 .955 215 .938 217 .698 

3: Forklaringer til regnskabsresultatet 

Folkeskolen m.m.
Skoler: 2009 tog udgangspunkt i et budget, hvor byrådet i forbindelse med budgetlæg-
ningen vedtog, at der i fra 1 . august skulle findes besparelser for 3,5 mio . på en række 
områder . Samtidig indebar sidste fase af harmonisering af Hedensted Kommunes sko-
levæsen at Skolen i Midten nu kunne tages i brug og flytning af 7 .-9 . klasse fra Stouby 
Skole, Rårup Skole og Hornsyld Skole blev en realitet . 
Budget 2009 byggede på en forudsætning om uændret elevtal på 5 .966 elever i kom-
munens 20-21 folkeskoler . Det faktiske tal var 6 .014 . Der var indarbejdet et uændret antal 
elever, der skulle modtage specialundervisning i andre kommuners specialklasser – her-
under den tidligere vidtgående specialundervisning i regionale tilbud .

Skolefritidsordninger: Budget 2009 tog udgangspunkt i en forventning om et uændret 
gennemsnitligt børnetal på 1 .869 børn i SFO’erne . Det faktiske tal var på 1 .746 . SFO’erne 
var fuldt ud harmoniseret .

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m .v .: Der var ingen væsentlige ændringer i budget 2009 
i forhold til 2008 og regnskabsmæssigt er der ingen bemærkninger til disse områder .

Generelt: 2009 var på skoleområdet det andet år efter harmoniseringen, hvor alle budget-
forudsætninger byggede på godkendte normeringer med udgangspunkt i elev- og børnetal 
i skoler og SFO’er . Dette gav et sammenhængende finansår, hvor regnskabsoplysningerne 
fra 2008 kunne bruges fremadrettet i budgetopfølgningsøjemed .



Børne- og Undervisningsudvalget

44

Styringsmæssigt var der i 2009 fokus på at styrke budgetopfølgningen . Der var særligt 
fokus på flg . områder: 

• Lønudgifter. Den primære del af udgifterne for skolevæsenet vedrører løn . Det løn-
relaterede fokus drejede sig om sammenhængen mellem timestyring og lønudbe-
talinger fx i form af: Overtidsbetaling opgjort krone for krone, bogføring af refusioner 
for fx praktikanter og ferietimer, der blev modregnet i timeopgørelserne .

• Langtidsfravær. Månedlige udtræk på langtidssygemeldte dannede grundlag for 
dialog med de respektive skoler om opfølgning på bekymrende langtidsfravær med 
henblik på at sikre, at kommunens syge- og fraværspolitik blev efterlevet .

• Mellemkommunale betalinger. Der blev udarbejdet en forbedret procedure til 
styring af udgifter til specialtilbud uden for kommunen . Økonomistyringen foretages 
på personniveau og ajourføres månedsvis, idet der samtidig estimeres et forventet 
samlet årsforbrug .

• Elevbefordring. Kombinationen af stigende udgifter, nyindgåede kontrakter for taxa-
befordring samt samlet set voldsomt stigende udgifter affødte et særligt fokus på 
taxakørsel til specialtilbud . I forlængelse heraf godkendte Børne- og undervisnings-
udvalget nye principper og retningslinjer for befordring til specialtilbud . 

• Styrkelse af skolernes time- og økonomistyring. Repræsentanter fra skolerne og 
Økonomi udarbejdede et økonomisk årshjul . Årshjulet opremser relevante opfølg-
ningsopgaver, der bør foretages på hver enkelt skole på bestemte tidspunkter . End-
videre skete der en tydeliggørelse af selvforvaltningsaftalerne på enkelte områder .

For skolevæsnet viser den økonomiske udvikling i forhold til det oprindelige budget et 
merbrug på nogle områder . Merforbruget kan henføres til følgende områder:

• Større udgifter end oprindelig budgetteret til mellemoffentlige betalinger .
• Større udgifter end oprindelig budgetteret til befordring af elever .
• Større udgifter end oprindelig budgetteret i tilskud til private skoler
• Større udgifter end oprindelig budgetteret til vikarer - barsler og fravær over 21 dg .

De iværksatte initiativer for at realisere et mindreforbrug kan henføres til følgende områder:
• Lavere udgifter end oprindelig budgetteret til skolernes selvforvaltning – 1000 kr ./

elev
• Lavere udgifter end oprindelig budgetteret til Ny normering (Færre klasser og ned-

læggelse af 10’eren)
• Lavere udgifter end oprindelig budgetteret til SFO pga . lavere børnetal .

Folkebiblioteker
I 2009 blev Hornsyld Bibliotek bygget sammen med Skolen i midten . Skolebibliotek og 
folkebibliotek blev integrerede i nye lokaler . Indretning og opstart af samarbejde blev dels 
finansieret af projekttilskud fra Styrelsen for bibliotek og medier, derfor et mindre overskud 
på biblioteksbudgettet . Overskuddet flyttes til etablering og flytning af Tørring bibliotek til 
Gudenåcenteret . 
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Kulturel virksomhed
Driftsresultatet for musikskole viser samlet set at der er balance – både udgifter og ind-
tægter har i året været større end budgetteret grundet tilskud fra fonde og foreninger til 
de mange aktiviteter . Forbruget i billed- og dramaskole har været marginalt mindre end 
budgetteret .

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.
Udgifterne til driften af Ungdomsskole, klubber, SSP-samarbejde og heltidsundervisning 
har i 2009 været en anelse lavere end oprindeligt budgetteret, idet rammebesparelse på 
187 .000 kr . skulle realiseres ved reduceret aktivitetsniveau . 

Dagtilbud til børn og unge
Der har set over året været et merforbrug i forhold til det oprindelige budget på netto 
3 .743 .000 kr . Der er imidlertid givet en negativ tillægsbevilling på 3 .000 .000 kr . i de-
cember måned, (forventet overførsel fra 2009 til 2010) hvorfor der rent faktisk alene har 
været et merforbrug på 743 .000 kr . 

Merforbruget kan henføres til følgende områder:
• Udgifter til børn med særlige vilkår, herunder kørsel til minigrupperne og minidag-

plejerne
• Fripladser
• Brobygning
• Udgifter til vikarer i forbindelse med langvarigt syge ud over 21 dage .

Endelig har bruttonormeringsaftalens regler vedr . vippenormering kostet i forhold til tilde-
ling af ressourcer til institutionerne .

Der er ikke blevet passet så mange børn i daginstitutionerne og dagplejen som forventet, 
hvorfor der ikke er kommet så megen forældrebetaling ind, som der er budgetteret med . I 
forhold til områder, hvor udgifterne ikke har været så store som budgetteret, skal nævnes 
søskendetilskud, tilskud til forældre der vælger privat pasning eller selv vælger at passe 
deres børn samt mellemoffentlige betalinger . 

4: Året der gik 

Folkeskolen m.m.
Byggeprojekter satte et væsentligt præg på 2009 . Den nye skole Skolen i Midten blev 
taget i brug 1 . august ligesom indvielse af sidste etape af byggeriet på Juelsminde Skole 
skete til skoleårets start .

Undervisningsfagligt fortsatte kvalitetsudviklingen som beskrevet og dokumenteret i årets 
kvalitetsrapport . Udviklingsindsatsen var på mange af kommunens skoler forenet i temaet 
’Den gode Undervisning’ . Vurderingen af det faglige niveau for Hedensted Kommunes 
samlede skolevæsen blev foretaget på grundlag af kvantitative rammebetingelser og re-
sultater sammenholdt med de mere kvalitative nuancer fremkommet i dialogen med de 
enkelte skoleledelser . 
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Lovgivningsmæssigt bød året på ændringer, idet Folketinget vedtog og udstedte en række 
lov- og regelændringer, der trådte i kraft den 1 . august 2009 . Præcisering af ansvarsfor-
holdene i folkeskolen med videre; samordning af elevplan, uddannelsesbog og uddan-
nelsesplan; ændring af procedure for henvisning til specialundervisning i enkelte fag samt 
justering af forhold vedr . afgangsprøver i folkeskolen . Der kom krav om mål og indholds-
beskrivelser i skolefritidsordninger og den obligatoriske børnehaveklasse blev effektueret .

Folkebiblioteker 
Udlånet er stadig stigende, i 2009 steg udlånet 4,1 % . Der er desuden en stor stigning 
i brug af digitale services, eks . lån/download fra Netmusik er steget 52,7 % . 2009 var 
præget af etablering af det nye bibliotek i Hornsyld . Et bibliotek integreret med skole-
biblioteket på SIM, hvor samarbejde mellem skole- og folkebibliotek har haft stort fokus . 
Der er etableret en ”bogen kommer”service i hele kommunen – en privat vognmand 
kører rundt 1 gang om måneden . I alt 8 børnehavebiblioteker blev sat i gang i 2009 for 
projektmidler fra Styrelsen for Bibliotek og Medier . 

Kulturel virksomhed
I Hedensted Musikskole blev 2009 igen et år hvor der ud over undervisningen var en 
række arrangementer i form af elevkoncerter, forårskoncert, skolekoncerter mm . Besøget 
af musikskoleelever fra Bulgarien var et af årets højdepunkter .

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.
I ungdomsskoleregi var 2009 præget af etableringen af ny klubstruktur, hvor de unge nu 
i klubberne i Hedensted, Hornsyld, Juelsminde, Tørring og Uldum finder en lang række 
faste tilbud som f .eks . bordtennis, pool, airhockey, bordfodbold, biograf, Wii, PC’er og 
meget mere . Et hjørne med lektielæsning er også en mulighed!

Dagtilbud til børn og unge
2009 har været præget af mange byggeprojekter, idet der er færdiggjort en helt ny dag-
institution i Lille Dalby samt om- og tilbygninger ved Tørring Børnehus, Solstrålen i Rask 
Mølle og Tuen, afløser for Kurbørnehaven, var bygget om, så der kunne overflyttes børn 
fra Kurbørnehaven umiddelbart efter årsskiftet 2009/2010 . 

Der er blevet etableret forsøg med fælles ledelse mellem skole og daginstitution i Ølsted 
fra 1 . september 2009 og fra samme tidspunkt et forsøg med fælles ledelse på hele 
støtteområdet, incl . specialbørnehaven Åkanden . 

I forhold til driften har det været tydeligt, at harmoniseringen på de fleste områder er ved 
at være tilendebragt og der er kommet en mere rolig drift på området . I modsætning 
til de tidligere prognoser har der ikke været tale om en stigning i børnetallet, tværtimod 
har der – set over et – været et fald i såvel fødsler som tilflytninger af småbørn . Det har 
betydet et fald i antallet af dagplejere, og lukning af et stordagplejehuse i Hedensted 
og Hyrup . Der er imidlertid oprettet en ny stordagpleje i Hjortsvang ud fra ønsket om at 
kunne tilbyde pasning i lokalområdet, og stordagplejehuset i Hedensted, der blev lukket, 
er med stor succes blevet omdannet til et gæsteplejehus . 
I 2009 har der ikke i modsætning til de foregående år, været problemer med at rekrut-
tere dagplejere .
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På institutionsområdet er der færdiggjort et LEAN projekt ”Mere tid til børn” i 3 daginstitu-
tioner, hvis resultater, Dagtilbudsafdelingen i forenklet form vil forsøge at implementere i 
andre institutioner . Der er blevet arbejdet meget på forberedelse af frokostordningerne i 
daginstitutionerne, der oprindeligt skulle iværksættes hen over året 2010, ligesom der er 
brugt en del kræfter på forberedelse af et lederudviklingsforløb, der påbegyndes i foråret 
2010 .  

5: Udviklingstendenser 

Folkeskolen m.m.
På folkeskoleområdet kan vi forvente stabilt elevtal; men samtidig ser den faldende ten-
dens i børnetallet i SFO’erne ud til at fortsætte . Ledelsesudvikling og organisering med 
fælles ledelse kan blive et fokusområde for hele skolevæsnet . Skolerenoveringer, også set 
i forhold til udviklingen i børnetallet, vil der fortsat skulle tages stilling til . 

Fagligt bliver udfordringen formodentlig, at fastholde fokus på kerneydelsen, elevernes 
udbytte af undervisningen . Målsætningen er klar: 95 % af en ungdomsårgang skal have 
en ungdomsuddannelse . Dette skal ses i sammenhæng med de aktuelle effektiviserings-
bestræbelser og et kompetencemæssige udgangspunkt med flere skoler, der melder om 
sårbare fagområder . 

Ungepakken, der nyligt er blevet vedtaget i Folketinget, vil betyde ændringer vedrørende 
ungeydelse, vejledningsindsatsen, uddannelsesparathedsvurdering, skærpet forebyggelse, 
fastholdelsesinitiativer etc .

Det specialpædagogiske område, der bl .a . indeholder en del mellemkommunale udgif-
ter til specialtilbud uden for kommunen, vil med stor sandsynlighed forsat påkalde sig 
skærpet opmærksomhed .

Økonomistyring og den strategiske målsætning om at budgetterne skal holdes vil kræve 
kontinuerligt fokus på eventuelle ændringer i budgetforudsætningerne . Ledelsesmæssigt 
kan konstruktiv medarbejderinddragelse, godt arbejdsmiljø og høj brugertilfredshed blive 
relevante temaer .

Folkebiblioteker
Udover den daglige drift i 2010 er der flg . større projekter på biblioteksområdet:
Den 5 .juni 2010 indvies Gudenåcenteret med bl .a . bibliotek & borgerservice . Udgiften 
til etablering og flytning er en stor post på bibliotekets budget . I løbet af 2010-11 lukkes 
ned for udvikling og support af det fungerende bibliotekssystem i folkebiblioteker og sko-
lebiblioteker, der skal derfor tages stilling til en ny systemleverandør .

Kulturel virksomhed
I musikskolen er budget 2010 er stort set en fremskrivning af budget 2009, men bespa-
relsen i form af forhøjet elevbetaling slår fuldt igennem i 2010 . Et stort arrangement med 
folkeskolerne er under planlægning .
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Dagtilbud til børn og unge
Den store udfordring på dagtilbudsområdet vil være tilpasning af pasningskapaciteten i 
forhold til antallet af børn, der har brug for en plads . Det ser med de nuværende prognoser 
ud til, at børnetallet set over et i kommunen, vil falde en smule de kommende år, dog 
med store udsving i de enkelte skoledistrikter .

Med de ændringer, der endelig forventes vedtaget i Folketinget vedr . frokostmåltid til bør-
nene i institutionerne, skal bestyrelserne i institutionerne beslutte, om der skal indføres 
madordning i deres institution . I forlængelse heraf bliver det spændende at se, om efter-
spørgslen på vuggestuepladser vil falde i de institutioner, der vælger at indføre madordning . 
Pladsanvisningen har set spæde tegn på, at prisen på vuggestuepladser har betydet, at 
forældre har sagt nej tak til en vuggestueplads og i stedet har ønsket en dagplejeplads .
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1: Præsentation af hovedområder

Fritidsfaciliteter 
Den største del herunder er vedligeholdelse af fodboldbaner . Derudover registreres også 
her forpagtningsafgifter fra Juelsminde og Tørring Campingplads samt bygningsforsikringer 
disse steder . Drift af Bjerre Herreds Amatørscene hører også herunder . 

Idræts- og svømmehaller m.v.
Driftstilskuddene til idrætshaller og svømmehaller for skolernes brug er den største udgift 
her . Indtil 30/6 2009 ejede kommunen Tørring Svømmehal . Alle udgifter vedr . denne 
drift blev registreret her . Driften af klubhusene i den gamle Hedensted Kommune regi-
streres ligeledes her .

Kulturel virksomhed
Tilskud til teaterforeninger, museer og forsamlingshuse hører herunder . Kommunens 
indtægter og udgifter vedr . DM i Triathlon og Juelsminde Run registreres her .  
     
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.
Lokaletilskud til svømme- og idrætshaller for de folkeoplysende foreningers brug er de 
store udgifter på dette område . Udgifter til det frivillige foreningsarbejde som medlemstil-
skud, kursustilskud og Award registreres også her . Folkeoplysningsudvalgets og kultur- og 
erhvervsudvalgets puljer hører også herunder . Kommunens ferieaktiviteter, som foregår i 
skolernes sommerferie og efterårsferie registreres her, ligesom udgifter og indtægter vedr . 
den folkeoplysende voksenundervisning .

Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter
Drift af Juelsminde Turistbureau samt øvrige turistudgifter . Service til erhvervsfolkene i 
kommunen registreres også her .

2: Regnskabsresultat 

Kultur- og Erhvervsudvalg 
Udvalgets væsentligste udgiftsområder 

Oprindelig 
Budget 2009

Korr. Bud-
get 2009

Regnskab 
2009

  04 Kultur- og Erhvervsudvalg Samlet regnskab 36 .146 36 .076 36 .184 

       32 Fritidsfaciliteter 14 .793 2 .467 2 .947 

       22 Idræts- og svømmehaller m .v .  12 .461 12 .323 

       35 Kulturel virksomhed 3 .280 3 .098 3 .117

       38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm .v . 15 .282 15 .169 15 .134 

       48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistr . 2 .791 2 .881 2 .663 

3: Forklaringer til regnskabsresultatet 

Fritidsfaciliteter
Budgettet til idræts- og svømmehaller samt drift af klubhuse blev midt i året flyttet til 
området - Folkeskolen m .m . Overforbruget på området er først og fremmest opstået, da 
driften af boldbanerne har været dyrere end budgetteret .
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Idræts- og svømmehaller m.v.
Budgettet til idræts- og svømmehaller samt drift af klubhuse blev midt i året flyttet hertil . 
Driften af klubhusene har været lidt billigere end budgetteret . Driftstilskuddene til svøm-
mehallerne har været lidt dyrere end budgettet, mens tilskuddene til idrætshallerne har 
holdt budgettet . I 2009 blev der foretaget en energimærkning af hallerne . Den viste sig 
at være lidt dyrere end forventet .

Kulturel virksomhed
Tilskud m .v . til forsamlingshuse og lokalarkiver har været lidt mindre end budgetteret . 
Udgifter og indtægter vedr . Triathlon og Juelsminde Run var budgetteret til at gå i 0 . Det 
gav dog et lille underskud .

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.
Der er i 2009 sparet mange penge på voksenundervisning ved at skubbe de mellemof-
fentlige betalinger til 2010 . Foreningsområdet har været lidt billigere at drive end bud-
getteret, da især medlemstilskuddet var lavere end budgetteret . Der har været en stor 
stigning i antallet af foreningstimer i hallerne, hvilket har medført en stor overskridelse af 
det oprindelige budget til lokaletilskud .

Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter
Driften af Juelsminde Turistbureau har været en anelse dyrere end budgetteret, mens 
projektet Sund Turisme blev knapt så dyrt som forventet . Projektmidlerne på turisme 
og erhvervsområdet er ikke alle blevet realiseret i 2009 . Disse udgifter vil i stedet blive 
afholdt i 2010 .

4: Året der gik 

Fritidsfaciliteter
Der har stort set været normal drift på området . Dog har der været enkelt ekstraudgifter 
i forbindelse med drænarbejde og hegn ved boldbaner .

Idræts- og svømmehaller m.v.
Pr . 1/7-2009 overgik Tørring Svømmehal til Fonden Gudenåcenteret, så kommunen står 
ikke længere for driften af svømmehallen . Svømmehallen modtager nu i stedet et drift-
stilskud og lokaletilskud ligesom de to andre svømmehaller i kommunen . Projektet ”Nyt 
liv i gamle haller” blev igangsat i 2009, hvor repræsentanter fra kommunen og hallerne 
har sat sig sammen, for at få flere aktiviteter ind i hallerne . På anlægssiden i 2009 blev 
byggeriet af den nye hal 2 i Juelsminde færdig, byggeriet af det ny Gudenåcenter blev 
igangsat, mens man i Hedensted Centret fik nyt gulv/loft .

Kulturel virksomhed
I august måned afholdte Hedensted Kommune DM i triathlon med Juelsminde som 
centrum . Dagen inden DM afholdtes motionsløbet Juelsminde Run med omkring 1 .200 
deltagere, hvilket var en fordobling fra året før .  
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Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.
Folkeoplysningsudvalget har i 2009 igangsat en lang række handlinger, der skulle støtte 
de frivillige foreningsfolk, herunder en festlig award aften med ca . 800 deltagere . I sam-
arbejde med Danmarks Idrætsforbund blev lederakademiet for frivillige foreningsledere 
igangsat i 2009, for at fastholde og rekruttere nye ledere i foreningslivet . To gange i 2009 
har der været mesterskabskåringer, hvor de idrætsudøvere, som har vundet et mesterskab 
blev hædret af bl .a . borgmesteren .
For børnene var der i sommerferien to uger med Aktiv Ferie og i efterårsferien . Mere end 
1 .100 børn deltog i ca . 45 forskellige aktiviteter .

Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter
I 2009 har der på erhvervsområdet været særlig fokus på iværksætterområdet, med 
henblik på at udarbejde en iværksætterhandlingsplan . Der er gennemført en nytårskur 
for erhvervslivet, afholdt 9 fyraftensmøder for virksomheder i kommunen samt 6 møder 
i iværksætternetværket . Der har i alt været 618 deltagere . Derudover har der været 3 in-
formationsmøder med iværksættere med i alt 70 deltagere . Der er desuden oprettet et 
mentorpanel, hvor unge virksomheder kan få hjælp fra 6 erhvervsledere til at udnytte 
deres vækstpotentiale .

På turistområdet har man i 2009 arbejdet med 3 større projekter . Sund Turisme har været 
et projekt i samarbejde med Midtjysk Turisme og en række lokale hotel- og wellness- 
virksomheder . Der er blevet udviklet wellness- og sundhedsferiekoncepter, gennemført 
og evalueret testophold samt gennemført en række vidensrelaterede aktiviteter . 

Projektet Kulinarisk Turisme er igangsat for at markedsføre Hedensted Kommune som en 
kulinarisk destination, og man har dannet foreningen ”Kulinariske fristelser fra Kattegat til 
Gudenåen” . Der har bl .a . været afholdt kulinariske markedsdage og kokketræf . 
Det sidste projekt er kyststiprojektet mellem Snaptun og Juelsminde, hvor man etablerer 
en 23 km lang vandresti med tilhørende oplevelser, faciliteter og formidling .

De 27 lokalråd og det fælles landdistriktsråd har i 2009 blandt andet arbejdet med en ny 
landdistriktspolitik, som er afleveret til politisk bearbejdning . Der har også været arbejdet 
med afdækning af kommunens stier og forslag til nye .

5: Udviklingstendenser 

Fritidsfaciliteter
I 2010 vil der være et stort pres på driften af kommunens boldbaner, og man vil formentlig 
blive nødt til at skubbe opgaver til 2010, for at få budgettet til at hænge sammen . For-
pagtningsaftalen ved Tørring Campingplads udløb med udgangen af 2009, så der skal i 
2010 arbejdes på, hvad der skal ske med pladsen .

Idræts- og svømmehaller m.v.
Arbejdet med projektet ”Nyt liv i gamle haller” fortsætter . Byggeriet af det ny Gudenåcenter 
afsluttes i det kommende år .
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Kulturel virksomhed
Der afholdes igen DM i Triathlon samt Juelsminde Run i august måned . 

Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v.
Alt tyder på, at der vil komme flere og flere foreninger i kommunen, og foreningerne i 
kommunen vil bruge hallerne endnu mere end de gør i dag, så kommunens udgift til 
lokaletilskud vil formentlig stige . Folkeoplysningsudvalget vil fortsat have fokus på de fri-
villiges vilkår og muligheder ud fra visionen ”Hedensted Kommune skal være Danmarks 
bedste kommune at være frivillig i” .

Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter
Hedensted Erhverv er, med virkning fra 1 . januar 2010, flyttet fra Juelsminde til Heden-
sted, og har fået reference til Økonomiudvalget . Den nye placering skal også medvirke til 
at styrke servicen, i bred forstand, til virksomheder og iværksættere i hele kommunen . I 
2010 introduceres en ny kundedatabase, som skal forbedre samarbejde og koordinering 
med Væksthus Midtjylland . 

De 3 tidligere nævnte turismeprojekter: Sund Turisme, Kulinarisk Turisme samt stiprojektet 
vil alle fortsætte i 2010 . Anlægningen af stien fortsættes, Kulinarisk Turisme videreudvik-
les, mens der vedr . Sund Turisme planlægges en række afsætningsrelaterede aktiviteter .

Lokalrådene og det fælles landdistriktsråd vil fortsætte arbejdet med stierne i 2010 .
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1: Præsentation af hovedområder

Plan og miljøudvalget har følgende arbejdsområder:
• Fritidsområder
• Naturbeskyttelse
• Vandløbsvæsen
• Miljøbeskyttelse m .v .

2: Regnskabsresultat 

Plan- og Miljøudvalg 
Udvalgets væsentligste udgiftsområder 

Oprindelig 
Budget 2009

Korr. Bud-
get 2009

Regnskab 
2009

  05 Plan- og Miljøudvalg Samlet regnskab 5 .700 5 .772 5 .025 

      28 Fritidsområder 182 139 539 

      38 Naturbeskyttelse 1 .322 1 .884 3 .098 

      48 Vandløbsvæsen 2 .544 2 .094 1 .978 

      52 Miljøbeskyttelse m .v . 1 .652 1 .655 - 590 

3: Forklaringer til regnskabsresultatet 

Fritidsområder
Merforbruget i 2009 skyldes hovedsageligt større udgifter end forventet til diverse natur-
plejeprojekter (bl .a . bekæmpelse af bjørneklo) og til rekreative arealer - Daugård Strand 
og Aale Lejrplads .

Naturbeskyttelse
Teknisk Afdeling har brugt en del tid på de to store vådområdeprojekter Skjold Å samt 
Uldum Kær i 2009 . 
Skjold Å: Projektet nåede ikke at blive helt færdigt i 2009, hvorfor der vil blive afholdt 
udgifter i 2010 . Ligeledes nåede vi ikke at få alle indtægter ind (nogle af udgifterne er 
allerede disponeret/udført i 2009, men Skov- og Naturstyrelsen har endnu ikke udbetalt 
pengene til Hedensted Kommune) .

Vandløbsvæsen
Mindreforbruget på vandløbsvæsen skyldes hovedsageligt et mindreforbrug på entrepre-
nørydelser i forbindelse med vedligeholdelse af vandløb . 

Miljøbeskyttelse m.v.
Miljøtilsyn: Mindreforbruget på området miljøtilsyn skyldes hovedsageligt mindreudgifter 
til konsulentbistand samt øgede indtægter . 
På grund af vakance på afdelingslederstillingen har afdelingen i store dele af året ikke haft 
ledelseskraft til at disponere konsulentmidler på miljøtilsynsområdet .
Merindtægterne skyldes bl .a ., at afdelingen fik bevilget en ekstra medarbejder i 2 år med 
henblik på at få reduceret puklen af manglende tilsyn . 
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Øvrig planlægning: På området grundvandsbeskyttelse og indsatsplanlægning var der op-
rindeligt afsat 1,3 mio . kr . Dette område er finansieret via gebyrer . Af større opgaver, der 
var planlagt i 2009 var bla . udflytning af Uldum vandværk . Dette beløb er søgt overført 
til 2010, da udflytningen ikke nåede at blive igangsat i 2009 . 
 

4: Året der gik 

Naturbeskyttelse
Mindreforbruget på ca . 1,1 mio . kr . på naturforvaltningsprojekterne skyldes, at Teknisk Af-
deling er bagud med igangsættelse af en række SKAL-opgaver, f .eks . græslandsprojektet 
(afgræsning af enge af hensyn til botanisk vigtige arter) .

Afdelingens medarbejdere har hovedsageligt været beskæftiget med de 2 store projekter, 
Skjold Å og Uldum Kær samt naturvurderinger m .m . i forbindelse med afvikling af land-
brugsgodkendelsessagerne . Græslandsprojektet er igangsat december 2009, men om-
kostningerne kommer først i 2010 . De ikke forbrugte driftsbeløb er søgt overført til 2010 .

5: Udviklingstendenser 

Naturbeskyttelse
I de kommende år fortsætter arbejdet med vådområdeprojekter i regi af vandplanerne . 
Her vil ligeledes forekomme ekstern (statslig) finansiering af projekterne .

Miljøbeskyttelse m.v.
Miljøtilsyn: På miljøbeskyttelsesområdet forventes ikke ændringer . Belastningen fra god-
kendelser på landbrug falder, men vi er stadig bagud med industrimiljøgodkendelser, så 
vi kan også fremover beskæftige medarbejderne med gebyrbelagt arbejde . 

Øvrig planlægning: Arbejdet med udflytning af Uldum vandværk forventes igangsat i 2010 . 
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1: Præsentation af hovedområder

Teknik og forsyningsudvalget har følgende arbejdsområder:
• Jordforsyning
• Fritidsområder
• Diverse udgifter og indtægter - Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
• Forsyningsvirksomheder
• Affaldshåndtering
• Fælles funktioner - Transport og infrastruktur
• Kommunale veje
• Kollektiv trafik

2: Regnskabsresultat 

Teknik- og Forsyningsudvalg 
Udvalgets væsentligste udgiftsområder 

Oprindelig 
Budget 
2009

Korr. Bud-
get 2009

Regnskab 
2009

  06 Teknik- og Forsyningsudvalg Samlet regnskab 4 .631 51 .846 53 .235 

       22 Jordforsyning - 199 - 199 - 467 

       28 Fritidsområder 1 .559 1 .559 1 .434 

        55 Diverse udgifter og indtægter - Byudvikling,
            bolig- og miljøforanstaltninger

- 29 - 29 - 24 

       22 Forsyningsvirksomheder  775 17 

       35 Spildevandsanlæg - 43 .431 670 1 .115 

       38 Affaldshåndtering - 4 .286 - 885 - 721 

       22 Fælles funktioner - Transport og infrastruktur 8 .892 8 .931 7 .970 

       28 Kommunale veje 26 .437 25 .237 29 .502 

       32 Kollektiv trafik 15 .688 15 .788 14 .409 

3: Forklaringer til regnskabsresultatet

Jordforsyning
Jordforsyning til bolig- og erhvervsformål er forløbet som forventet .

Diverse udgifter og indtægter - Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Området, som dækker udgifter til rottebekæmpelse samt indfangning og aflivning af vild-
katte, er forløbet som forventet .

Forsyningsvirksomheder
Spildevandsanlæg
Hedensted Kommunes spildevandsforsyning blev i 2009 udskilt i et aktieselskab (He-
densted Spildevand A/S) med Hedensted Kommune som direkte ejer . Selskabet blev 
stiftet ultimo 2009 med tilbagevirkende kraft til 1 . januar 2009 . 
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Herefter varetager Hedensted Kommune fremover kun opgaver inden for tømningsord-
ningen . 
Tømningsordningen, som er det eneste, der stadig ligger i kommunalt regi, har haft mer-
udgifter i størrelsesordenen ca . 1,0 mio . kr ., som hovedsageligt skyldes, at der ikke i 2008 
var betalt for behandling af slam på renseanlægget . Dvs . i 2009 er der konteret for 2 års 
behandling af slam .

Affaldshåndtering
Der er budgetteret med et overskud på affaldsordningerne, idet der betales af på en gæld 
til kommunekassen . Overskuddet blev ikke så stort, som oprindeligt budgetteret . Dette 
skyldes hovedsageligt:

• Indkøb af 2 stk . stationære komprimatorer til genbrugsstationerne i Hedensted og 
Kalhave samt

• Udvidelse med 5 .400 m2 af genbrugsstationen i Klakring 

Affaldsordningernes gæld til kommunekassen er i 2009 reduceret med 721 .000 kr . Gæl-
den er ultimo 2009 på 2,3 mio . kr .

Transport og infrastruktur
Det samlede økonomiske resultat på vejområdet bærer præg af det hårde vintervejr i 
sidste halvdel af december . Forbruget til vintertjenesten i denne periode svarede stort 
set til det afsatte budgetbeløb for hele året . 

4: Året der gik 

Forsyningsvirksomheder
Ølsted vandværk, som var Hedensted Kommunes eneste offentlige vandværk, er med 
udgangen af 2009 overtaget af forbrugerne . 

Spildevandsanlæg
2009 bar – på spildevandsområdet – præg af det forberedende arbejde på stiftelse af 
spildevandsselskabet .

Transport og infrastruktur
Fra årets start skete der en forenkling af ledelsesstrukturen i driftsorganisationen . Dette har 
fremmet den målrettede indsats mod en øget koordineret anvendelse af ressourcerne 
på materielgårdene . 
Derudover har arbejdet været præget af opstarten på 2 større entrepriser – henholdsvis 
driftsarbejdet i den vestlige del af kommunen og driftsarbejdet på det overordnede vejnet .
Anlægsmæssigt har etablering af rundkørslen på Juelsmindevej ved Daugård været den 
største udfordring .
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5: Udviklingstendenser 

Affaldshåndtering
I 2010 forudses en større usikkerhed omkring især indtægterne, idet indførelse af den 
nye organisering af affaldssektoren medfører en væsentlig omlægning af principperne for 
gebyropkrævninger på affaldsområdet .

Kommunale veje
Arbejdet mod en øget koordineret anvendelse af ressourcerne på materielgårdene fortsættes .
Herudover forventes resultatet fra analysen af vej- og parkområdet, som Byrådet i forbin-
delse med vedtagelsen af budget 2010 iværksatte, at påvirke organisationen af driftsar-
bejdet i de kommende år . 

Kollektiv trafik
Som konsekvens af Region Midtjyllands nedlæggelse af en del regionale busruter kan 
der forventes et større økonomisk pres på den kollektive trafik . 
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Social- og Seniorudvalget

1: Præsentation af hovedområder

Specialpædagogisk bistand for voksne 
Undervisning til specialpædagogisk bistand til personer med fysisk eller psykisk handicap 
efter undervisningspligtens ophør, jr . Lov om specialundervisning for voksne . Opgaven i 
udvalget er blandt andet ungdomsuddannelser til personer på 18 år og derover, hvor der 
er tilkendt pension og som ikke modtager opkvalificerende indsats efter LAB .

Sundhedsudgifter m.v.
Herunder registreres udgifter til begravelseshjælp og befordring til læge og speciallæge . 

Tilbud til børn og unge med særlige behov
Børn og unges ophold i plejefamilier, netværksfamilier, opholdssteder, eget værelse, kost- 
og efterskoler, skibsprojekter og kommunale, regionale og selvejende institutioner for børn 
og unge, hvor der er truffet afgørelse om anbringelse uden for hjemmet .

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge, herunder konsulentbistand, praktisk, 
pædagogisk eller anden støtte i hjemmet, familiebehandling, døgnophold for både for-
ældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien, 
aflastningsordninger (med mindre det er i forbindelse med et ophold, i de tilfælde skal 
udgiften afholdes sammen med døgnforanstaltningen), personlige rådgivere, fast kon-
taktpersonordninger og formidling af praktikophold .

Betalinger til andre kommuner og regioner der driver sikrede døgninstitutioner . Udgiften 
fordeles til kommunerne efter objektive kriterier (15 til 17 årige)

Tilbud til ældre og handicappede
Social Service: Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne 
§96 . Hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til 
personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne §85

Senior Service: Området dækker pleje og praktisk bistand (hjemmehjælp), madservice 
og sygepleje til alle borgere, der er visiteret til hjælp, samt ældrebesøg til borgere over 
75 år og pasning af dødende i eget hjem . Desuden drift af alle plejecentre, dagcentre, 
daghjem og køkkener .

Tilbud til voksne med særlige behov
Alkoholbehandling og behandling af stofmisbrugere herunder driften af Rusmiddelcentret 
i Hedensted .
Botilbud til længerevarende ophold §108 og midlertidigt ophold §107 til personer som 
på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale pro-
blemer har behov herfor, herunder også egne bofællesskaber  . Den største udgift her går 
til betalinger for ophold i andre kommuner eller regioner .
Ledsagerordninger §45 personer mellem 16 – 18 år og §97 personer under 67 år der ikke 
kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 
skal tilbydes 15 timers ledsagelse om måneden .  
§103 Personer under 65 år som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funkti-
onsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på 
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normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovning 
skal tilbydes beskyttet beskæftigelse .
§104 Personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige so-
ciale problemer skal tilbydes aktivitets- og samværstilbud for at opretholde eller forbedre 
personlige færdigheder eller livsvilkår .

Førtidspensioner og personlige tillæg
Herunder registreres udgifter til førtidspension tilkendt før 1 . januar 2003 . Derudover hører 
personlige og helbredsmæssige tillæg til pensionister og førtidspensionister, som f .eks . 
varmetillæg og tillæg til medicin også herunder .

Kontante ydelser
Merudgifter vedr . forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne §41, merudgifter for 
voksne med nedsat funktionsevne §100, hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m .v . 
ved forsørgel-se af børn med nedsat funktionsevne §42 og udgifter i f m køb af trænings-
redskaber, kurser, hjælpere m .v . i f m . hjemmetræning §32 stk . 8 .

2: Regnskabsresultat 

Social- og Seniorudvalg 
Udvalgets væsentligste udgiftsområder 

Oprindelig 
Budget 
2009

Korr. Bud-
get 2009

Regnskab 2009

07 Social- og Seniorudvalg Samlet regnskab 595 .083 606 .303 604 .222 

    22 Folkeskolen m .m . – specialundervisning
         for voksne

4 .216 2 .835 2 .051

    62 Sundhedsudgifter m .v . 4 .061 3 .590 3 .486

    28 Tilbud til børn og unge med særlige
         behov

70 .898 75 .114 75 .558

    32 Tilbud til ældre og handicappede 292 .879 302 .409 301 .280

    35 Rådgivning 677 757 728

    38 Tilbud til voksne med særlige behov 143 .576 145 .330 142 .869

    48 Førtidspensioner og personlige tillæg 46 .916 45 .933 45 .863

    57 Kontante ydelser 30 .932 29 .095 30 .942

    72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og 
         øvrige sociale formål

929 1 .241 1 .341

3: Forklaringer til regnskabsresultatet 

Specialpædagogisk bistand for voksne 
Mindreudgiften kan forklares med at 6 af de budgetlagte personer har taget ungdomsud-
dannelsen som opkvalificerende indsats og at udgiften derfor ikke er bogført her . Udgiften 
til øvrig specialundervisning har også været mindre end forventet .
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Sundhedsudgifter m.v.
Betaling til regioner for færdigbehandlede somatiske patienter, der ikke er blevet udskrevet .

Tilbud til børn og unge med særlige behov
Merudgiften kan hovedsageligt forklares med 4,25 flere foranstaltninger på døgnanbrin-
gelsesområdet, samt at institutionen for børne- og familieanbringelser i 2009 har haft et 
betydeligt merforbrug . Dette merforbrug overføres til 2010 som underskud .

Tilbud til ældre og handicappede
Social Service Oprindelig 

Budget 2009
Korr. Bud-
get 2009

Regnskab
2009

05 .32 0 60 58

05 .32 .32 Pleje og omsorg m .v . af ældre og han-
dicappede (§96 Hjælperordninger)

6 .343 7 .584 7 .772

05 .32 .33 Forebyggende indsats for ældre og han-
dicappede (§85 støtte til borgere i eget hjem)

11 .253 12 .762 12 .445

05 .32 .35 Støtte til individuel befordring §117 566 670 739

Udgifter til 2,25 flere foranstaltninger efter §96 (hjælperordningen) end budgetteret . I 
midtvejs-reguleringen 2009 blev der givet et yderligere tilskud til kommunen på ca . 1,5 
mio . kr . 

Senior Service Oprindelig 
Budget 2009

Korr. Bud-
get 2009

Regnskab 
2009

05 .32 .32 – 37 Pleje og omsorg m .v . af ældre og 
handicappede

274 .165 280 .791 279 .755

På udgiftssiden har året været præget af store merudgifter vedr . løn, fordi hver løntime i 
gennemsnit har været dyrere end det var budgetteret . Desuden har der været store ud-
gifter til eksterne vikarbureauer, merforbrug vedr . borgere, der får ”Anden hjælp”, men 
passes hjemme (kronisk respirationsinsufficiens), samt til private leverandører, der udfører 
praktisk bistand hos borgere, der har valgt at bruge tilbuddet om frit valg af leverandør .

På indtægtssiden har mellemkommunal refusion, samt refusion fra staten vedr . særlig dyre 
enkeltsager givet en stor merindtægt . Nettoresultatet fra oprindelig budget til regnskab er 
et underskud på 6,6 mio . kr .

Førtidspensioner og personlige tillæg
Udgifterne til de personlige tillæg har været lidt højere end budgetteret vedr . de person-
lige tillæg . Dette skyldes især større udgifter til medicin og tandproteser . Udgifterne til 
førtidspension har været markant lavere end budgetteret . 

Kontante ydelser
Udgifterne til de sociale formål/enkeltydelser har holdt sig på et forventet niveau . Deri-
mod har udgifterne til boligydelse til pensionister været noget lavere . Som følge af den 
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økonomiske krise kunne man godt forestille sig, at udgifterne til boligsikring ville eksplo-
derede, men det er lykkedes at holde sig pænt inden for budgettet . Tendensen er dog, 
at udgifterne til boligsikring har været stigende i slutningen af året .

Kontante ydelser
Social Service Oprindelig 

Budget 
2009

Korr. Bud-
get 2009

Regnskab 
2009

05 .57 .72 Merudgifter til børn og voksne samt 
tabt arbejdsfortjeneste til forældre med alvorligt 
syge børn

8 .694 8 .947 10 .531

Der har i 2009 været 307 modtager af merudgifter ved forsørgelse af børn med nedsat 
funktionsevne i forhold til 278 i 2008, samt den gennemsnitlige udgift pr . modtager er 
steget med mere end fremskrivningen .
Vedr . hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m .v . har der i 2009 været 285 modta-
gere af ydelsen imod 238 i 2008, også her er den gennemsnitlige ydelse steget mere 
end fremskrivningen .

Støtte til frivilligt socialt arbejde jr . §18 viser i 2009 sammen med overførte overskud fra 
tidligere år et overskud på kr . 126 .000,- som overføres til 2010 .

4: Året der gik
 
Specialpædagogisk bistand for voksne 
Specialundervisningen dækker såvel USB Ungdomsuddannelse til Unge med Særlige 
Behov og den almindelige specialundervisning til voksne .
Der er nedsat et kommunalt tværfagligt team, som bevilger USB, ligesom det her beslut-
tes om uddannelsen kan ydes i .h .t LAB . I disse sager er der således ikke en udgift på 
kontoen for specialundervisning .
Vedrørende den øvrige specialundervisning, er der fokus på om borgerens behov kan 
tilgodeses i kommunalt regi . Herved har der været mindre besparelser .

Sundhedsudgifter m.v.
Regionerne har før betalt udgifterne til kørsel i forbindelse med diagnostiske undersø-
gelse . Denne opgave er nu overdraget til kommunerne, så det kan godt gå hen og blive 
en økonomisk udfordring . KL undersøger pt . rigtigheden i at udgiften kan overdrages til 
kommunen

Tilbud til børn og unge med særlige behov
Handicapafdelingen bruger de samme forebyggende foranstaltninger som Familieafde-
lingen . Herudover støttes forældre til børn med handicap efter SL §§ 41 dækning af mer-
udgifter og 42 tabt arbejdsfortjeneste . Udgangspunktet er, at barnet bor hos forældrene, 
men i enkelte sager er den faglige vurdering, at barnet med handicap bør anbringes 
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udenfor hjemmet grundet barnets/den unges handicap sammenholdt med familiens 
særlige forhold . Herudover har nogle sent udviklede og udviklingshæmmede unge gavn 
af et efterskole- eller kostskoleophold som et led i deres modningsproces og løsrivelse 
fra hjemmet .
Aflastning uden for hjemmet efterspørges stigende . Det er derfor politisk besluttet at 
oprette et kommunalt aflastningstilbud som alternativ til at købe dette uden for kommu-
nen . Formålet hermed er at styre økonomien og lave et mere differentieret, lokalt tilbud . 

Tilbud til ældre og handicappede
En lovændring med virkning pr . 01 .01 .09 har medført, at flere personer med handicap 
er berettiget til § 96 BPA (hjælperordning) . Nogle af disse borgere fik tidligere ydelser i 
Senior Service og i Handicapafdelingen § 85 .
Forebyggende indsats for ældre og handicappede (Pædagogisk støtte § 85) har haft en 
tilgang af personer i 2009, idet primært gruppen med diagnosen ADHD er øget og søger 
støtte efter denne bestemmelse . Støtten gives for at støtte og udvikle personen på det 
personlige plan, som har stort betydning for personens selvhjulpethed og trivsel . Støtten 
kan også have betydning for personens eventuelle funktion på arbejdsmarkedet . Andre 
faggrupper kan således have ønske om, at støtten iværksættes for at kunne nå mål eller 
krav i forhold til egen lovgivning . 

Tilbud til voksne med særlige behov
Handicapafdelingen har aktuelt ikke indflydelse udgiften til botilbud uden for kommu-
nen, hvor Hedensted Kommune er betalingskommune og personens bopælskommune 
er handlekommune . Udgiften varierer derfor kun med størrelsen og prisen på indsats og 
antal borgere .
Der arbejdes målrettet på, at Handicapafdelingen løser så mange opgaver som muligt i 
forhold til botilbud og aktivitets- og samværstilbud . 

5: Udviklingstendenser 

Specialpædagogisk bistand for voksne 
USB skal tilbydes en bred målgruppe, hvorfor der forsat vil være behov for et differentieret 
undervisningstilbud . 
Den almindelige specialundervisning kan muligvis indarbejdes i eventuelle lokale udvik-
lingstiltag . 

Tilbud til børn og unge med særlige behov
Handicapafdelingen oplever et stigende behov for familierådgivning og aflastning . Som 
ovenfor nævnt er afdelingen i gang med at opbygge et differentieret kommunalt aflast-
ningstilbud .

Tilbud til ældre og handicappede
Handicapafdelingen vurderer, at der forsat vil være en vis ansøgning til § 96 .
Handicapafdelingen løser flere opgaver i de handicappede borgeres eget hjem som kan 
være i et kommunalt botilbud eller i eget hjem i distrikt . Denne udviklingstendens vil for-
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sætte . I den forbindelse oprettes der nu et tværfagligt team til de særligt vanskelige eller 
komplekse opgaver i distriktsarbejdet .

Tilbud til voksne med særlige behov
Handicapafdelingen vil undersøge muligheden for at tilbyde voksne i botilbud udenfor 
kommunen at få et lokalt kommunalt botilbud . Dette vil indebære, at HK får flere pladser 
i vore egne botilbud .

Førtidspensioner og personlige tillæg
Ingen særlige udviklingstendenser, da dette område ikke direkte er påvirket af finanskri-
sen . Udgifterne til førtidspension vil falde, da der kun er afløb . De nye førtidspensioner 
registreres nemlig underarbejdsmarkedsudvalget .

Kontante ydelser
Hvis den finansielle krise fortsætter vil udgifterne til boligsikring stadig være på et højt 
niveau som i dag . Ansøgningerne til enkeltydelser vil også fortsat være mange .
Handicapafdelingen vurderer, at der forsat vil være en vis stigning i kontante ydelser, men      
afdelingen vil have fokus på udviklingen .
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1: Præsentation af hovedområder

Sundhedsudgifter m.v.
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet
Kommunerne er medfinansierende af sygehusydelser vedr . somatik, psykiatri og genop-
træning samt ydelser vedr . sygesikringen . 

Træning
Kommunen tilbyder:

• Genoptræning efter servicelovens § 86 stk . 1 tilbydes til ældre borgere, der efter et 
sygeforløb med funktionstab og uden hospitalsindlæggelse, har behov for genop-
træning . Genoptræningen varetages af kommunens træningsergo- og -fysiotera-
peuter . 

• Vedligeholdelsestræning efter servicelovens § 86, stk . 2 tilbydes til borgere med 
varigt fysisk handicap/kronisk lidelse med funktionstab, og med behov for støtte til 
at vedligeholde funktionsniveauet . Vedligeholdelsestræningen varetages af kommu-
nens træningsergo- og -fysioterapeuter .

• Almindelig ambulant genoptræning efter hospitalsindlæggelse og med genoptræ-
ningsplan – sundhedslovens § 140 tilbydes til borgere, der efter hospitalsindlæg-
gelse og med et lægefagligt begrundet behov for almindelig ambulant genoptræ-
ning har fået en genoptræningsplan på hospitalet . Den almindelige ambulante 
genoptræning varetages af kommunens træningsergo- og -fysioterapeuter, fysiote-
rapiklinikkerne i Hedensted Kommune, som er kommunens samarbejdspartnere, 
eller en anden kommunes kommunale tilbud . Der er frit valg på området .

• Vederlagsfri fysioterapi efter sundhedslovens § 140a tilbydes til borgere med et 
varigt, svært fysisk handicap, og som derved kontinuerligt har behov for vedligehol-
delsestræning for at bevare funktionsniveauet . Den vederlagsfri fysioterapi vareta-
ges af praksisklinikkerne med ydernummer – der er frit valg .

• Børn der har behov for sansemotorisk træning bliver trænet på Thommysminde .

Kommunens træningsterapeuter er organiseret med base og træningsfaciliteter i hvert af 
de 3 distrikter: Der er base i Tørring, Løsning og Hornsyld og træningsfaciliteter samme 
steder + i Juelsminde . Der er 5 fysioterapiklinikker i Kommunen og 4 af dem er praksiskli-
nikker med ydernummer . De er placeret i Tørring, Hedensted, Hornsyld og Juelsminde . 
Træningen kan foregå i eget hjem eller centralt, individuelt eller på hold .

Tandplejen
Tandplejen er organiseret som en klinik- og praksiskommune med kommunale tandple-
jeklinikker i Juelsminde og Hornsyld . Hedensted Kommune tilbyder gratis tandpleje til alle 
børn og unge fra 0 til 18 år . Der er valgfrihed mellem de kommunale tandklinikker og de 
privat praktiserende tandlæger, der har kontrakt med kommunen . Tandplejen prioriterer 
højt at skabe tryghed for barnet eller den unge i alle situationer . Tandplejen arbejder derfor 
med et højt informationsniveau og en åben dialog, hvor der er fokus på at forberede barnet 
på en behandling, og der gives tilbud om effektiv smertekontrol . Personalet i tandplejen 
har alle stor erfaring og høj faglig kompetence inden for behandling af børn og unge .
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Tandplejen lægger vægt på: 
• At have en pædagogisk tilgang til både forebyggelse og behandling
• At følge barnets vækst og udvikling, så den rette behandling kan sættes i gang på 

det rette tidspunkt .
• At tage både barn og forældre med i hele behandlingsforløbet .

Ud over tandpleje til børn og unge leverer kommunen omsorgs- og specialtandpleje til de 
borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud . Der er indgået aftale med 
Region Midtjylland om behandling af de specialtandplejepatienter, det ikke er muligt at 
behandle i kommunalt regi . 

Sundhedsfremme og forebyggelse
Kommunen har 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 . Samlet set skal 
kommunens forebyggelsesaktiviteter 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) . Hedensted Kommunes sundhedskonsulenter, som 
omfatter en sygeplejerske, fysioterapeut, ernæringsvejleder samt en rygestopkonsulent, 
har i 2009 bl .a . stået for følgende projekter:
 

KOL hold Lev livet længere - lettere Hjerterehabilitering

Diabetes hold Indkøb af motionstrailere Muskel-skelet hold

Way-to-go Sund mad i daginstitutioner Nyt liv - lettere

Praksiskonsulent Forebyggelse af inkontinens Råd til sundhed

Hygiejneuge Mens helth week Sund familie

Rygestop Pulje til forebyggende aktiviteter Vi cykler

Patientuddannelsen Tilskud til Juelsminderun

Sundhedsplejen
Sundhedsplejen er et tilbud til alle borgere med børn eller børn i vente . Sundhedsple-
jens opgave er at fungere som faglige ressource personer for børn/unge, familier og 
samarbejdspartnere i forhold der vedrører sundhed og trivsel . En sundhedsplejerske er 
uddannet sygeplejerske, har praktisk erfaring med at arbejde med børn, og en etårig vi-
dereuddannelse med speciel fokus på børn og familiers trivsel og levevilkår . Det faglige 
fokus er sundhedsfremme og forebyggelse, og målet er, gennem tæt samarbejde med 
børn, unge og forældre at medvirke til at skabe gode forudsætninger for en sund opvækst . 
Sundhedsplejen tilbyder hjemmebesøg, etablering af mødregrupper samt grupper for 
kvinder med efterfødsels reaktioner . Undersøgelse, samtaler og sundhedspædagogisk 
undervisning af skolebørn samt telefonrådgivning . Sundhedsplejen har endvidere konsu-
lentfunktion overfor daginstitutionerne .
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Tilbud til ældre og handicappede
Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og handicapbil .
Sagsbehandling og afgørelse vedrørende ansøgning om hjælpemidler, forbrugsgoder, 
boligindretning og handicapbil varetages af Rehabiliteringsafdelingen – fra bleer og støt-
testrømper til kørestole og handicapbiler . Efter endt sagsbehandling modtager ansøger 
afgørelsen skriftligt - bevilling eller afslag - med ankevejledning . Ansøgningen afgøres ud 
fra en individuel, konkret vurdering af borgerens samlede behov og situation . Der gives 
ikke hjælp til ydelser, der er anskaffet/iværksat før bevilling foreligger .

Der kan søges om følgende hjælpemidler
1 . Kropsbårne hjælpemidler: ortopædisk fodtøj, incontinenshjælpemidler, bryst-

proteser m .m .
2 . Genbrugshjælpemidler: el-seng, kørestol, brusestol m .m .
3 . Forbrugsgoder: udendørs el-kørestol med manuel styring m .m .
4 . Handicapbil 
5 . Boligindretning

Drejer det sig om teknologiske hjælpemidler og særlige synshjælpemidler, kan henven-
delsen rettes til Center for Kommunikation og Hjælpemidler i Vejle (CKHM), idet der er 
samarbejdsaftale mellem CKHM og Hedensted kommune .

Rådgivning
Ansøgning om teknologiske hjælpemidler og særlige synshjælpemidler skal ske til Center 
for Kommunikation og Hjælpemidler i Vejle (CKHM), idet der er samarbejdsaftale mellem 
CKHM og Hedensted kommune . Hjælpemiddeldepot funktionen er fortsat efter struktur-
reformen fordelt på tre adresser i de tidligere tre kommuner, hhv . i Klakring, i Tørring og 
i Løsning .

2: Regnskabsresultat
 
Sundheds- og Forebyggelsesudvalg 
Udvalgets væsentligste udgiftsområder 

Oprindelig 
Budget 2009

Korr. Budget 
2009

Regnskab 
2009

08  Sundheds- og Forebyggelsesudvalg
      Samlet regnskab 

163 .891 167 .071 163 .406 

      62 Sundhedsudgifter m .v . 127 .930 127 .210 124 .344 

      32 Tilbud til ældre og handicappede 34 .158 34 .325 33 .879 

      35 Rådgivning 1 .803 5 .537 5 .183 

3: Forklaringer til regnskabsresultatet

Sundhedsudgifter m.v.
Det er svært at sige noget om udviklingen i den aktivitetsbestemte medfinansiering, i 
og med at 2009 er det første regelmæssige driftsår (2007 var startåret, 2008 var året 
hvor der var strejke) . Regnskabsresultatet for 2009 udviser et forbrug på 80,4 mio . kr . 
hvilket skal ses i forhold til et oprindeligt budget på 83,2 mio . kr . Den aktivitetsbestemte 
medfinansiering er dermed hovedårsagen til mindreforbruget på ”62 Sundhedsudgifter”
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Tilbud til ældre og handicappede
Hedensted Kommune køber – som beskrevet i ovenstående - rådgivning vedr . hjælpe-
middelområdet hos CKHM . Budgettet til denne omkostning 3,1 mio . kr . har fejlagtigt være 
budgetlagt under ”32 Tilbud til ældre og handicappede” . Det oprindelige budget burde 
derfor have været 31,104 mio . kr . 
Udviklingen på området viser en stor opbremsning i udgifterne, i og med at udgifterne i 
2009 er 3,362 mio . kr . lavere end i 2008 (udgifterne til rådgivning er fratrukket i begge 
år) . Trods det store fald i udgifterne er det oprindelige budget overskredet .

Rådgivning
Det oprindelige budget efter korrektion af betaling til CKHM udgør 4,811 mio . kr . Forbruget 
udgør 5,183 mio . kr .

4: Året der gik

Sundhedsudgifter m.v.
2009 blev året, hvor mange aktiviteter blev udviklet, evalueret og implementeret i drift . 
Forløbsprogrammer for KOL, type 2 diabetes og hjertekarsygdom blev udarbejdet i Region 
Midtjylland i et samarbejde mellem regionshospitaler, almen praksis og kommunerne . 
Programmerne samt handleplaner for kost, røg og motion blev politisk vedtaget i Sund-
heds og Forebyggelsesudvalget i 2009 og en række forløb gennemført . Alle aktiviteter 
og projekter har opnået en meget positiv evaluering . Vi har også fået en del samarbejder 
i gang på tværs af sektorer, internt i kommunen såvel som eksternt . Det giver tilsammen 
et rigtig godt grundlag for arbejdet i 2010 . 

Rehabiliteringsafdelingen har i 2009 kørt et pilotprojekt omhandlende bækkenbunds-
træning . Formål med pilotprojektet var at opfange kvinderne inden de blev brugere af 
inkontinenshjælpemidler af større omfang samt at opsamle viden og erfaring indenfor 
området . Der er gennemført holdundervisning af 2 hold og i alt 19 kvinder har gennem-
ført . Der er lavet evaluering på projektet, der viser at:

• 75 % har opnået en lille eller markant forbedring med hensyn til den ufrivillige 
vandladning . 

• 68,8 % oplever lille eller markant forbedring med hensyn til vandladningsproble-
mernes påvirkning på fysiske aktiviteter, nattesøvn, psykisk velbefindende, seksuelt 
samkvem mm . 

• 50 % har oplevet en lille eller markant nedgang i forbrug af indlæg/bind/bleer 
• Flere gav udtryk for at forbruget nu mere var ”For en sikkerheds skyld” (psykisk 

behov/vane) . Erfaringerne er så gode, at afdelingen regner med at gennemføre 
undervisning af et hold hvert år .

       
Tilbud til ældre og handicappede
Der har i 2009 været stor fokus på hjælpemiddelområdet, og området er analyseret ned 
til enkelte enheder . Der vil også fremadrettet være stor fokus på området, ikke mindst i 
lyset af de udfordringer den stigende efterspørgsel efter hjælpemidler giver . Dels bliver 
der til stadighed udviklet nye hjælpemidler der bedre kan afhjælpe den handicappedes 
funktionsniveau, dels bliver vi ældre og ældre, og dels bliver lægerne dygtigere og dygti-
gere til at redde menneskeliv med krav om betragtelige hjælpemidler til følge .
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5: Udviklingstendenser
       
Sundhedsudgifter m.v.
Selv om Danmark traditionelt har brystet sig af at have et sundhedsvæsen med lige 
adgang for alle borgere, så er uligheden i sundhed i dag et faktum, der resulterer i ulige 
sundhedsresultater, og som er en medvirkende faktor til, at effekten af sundhedsvæsenets 
forebyggende og behandlende indsats udhules . Lavtuddannede og socialt dårligt stillede 
lever eksempelvis ikke alene kortere tid end højtuddannede, de rammes også i højere 
grad af alvorlig sygdom og må finde sig i færre sygdomsfrie år . Derfor er der faktisk god 
grund til at gøre noget ved uligheden . I Hedensted Kommune har vi forholdsmæssigt 
mange lavtuddannede, hvorfor der vil være stor fokus på området fremadrettet .

Tilbud til ældre og handicappede
Hedensted Kommune er i gang med at undersøge muligheden for at lave prisaftaler på 
indkøb og ombygning af handicapbiler

Rådgivning
Hedensted Kommune er i gang med at undersøge muligheden for at købe bedre og bil-
ligere rådgivning andre steder . Hedensted Kommune er i gang med at undersøge fordele 
og ulemper ved at sammenlægge de 3 decentrale depoter til et samlet depot .
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Den uafhængige revisors påtegning

Til byrådet i Hedensted Kommune
Vi har revideret årsregnskabet for Hedensted Kommune for perioden 1 . januar – 31 . de-
cember 2009 omfattende ledelsens årsberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatop-
gørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter . 
Årsregnskabet udarbejdes efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets regnskabsbestemmelser .

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende 
billede i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets regnskabsbestem-
melser .
Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontrol-
ler, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende 
billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser 
eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af 
regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne .
Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, 
er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med 
indgåede aftaler og sædvanlig praksis .

Revisors ansvar og den udførte revision 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision . 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder, god 
offentlig revisionsskik og bestemmelserne i Hedensted Kommunes revisionsregulativ . 
Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisio-
nen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder 
væsentlig fejlinformation . 

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der 
er anført i årsregnskabet . De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder 
vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinfor-
mationen skyldes besvigelser eller fejl . Ved risikovurderingen overvejer revisor interne 
kontroller, der er relevante for kommunens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, 
der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er pas-
sende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om 
effektiviteten af kommunens interne kontrol . En revision omfatter endvidere stillingtagen til, 
om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede 
regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af 
årsregnskabet . Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om de dispositioner, der er 
omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre 
forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis .

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som 
grundlag for vores konklusion .

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold .



Godkendelsespåtegning

70

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Hedensted Kom-
munes aktiver, passiver og finansielle stilling pr . 31 . december 2009 samt af resultatet af 
Hedensted Kommunes aktiviteter for regnskabsperioden 1 . januar – 31 . december 2009 
i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets regnskabsbestemmelser . 
Det er ligeledes vores opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i 
overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgå-
ede aftaler og sædvanlig praksis .

Erklæring om udført forvaltningsrevision
I forbindelse med den finansielle revision af Hedensted Kommunes årsregnskab for 
2009 har vi foretaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige 
økonomiske hensyn ved forvaltningen af Hedensted Kommune .

Ledelsens ansvar
Hedensted Kommunes ledelse har ansvaret for, at der etableres retningslinjer og proce-
durer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kommunens forvaltning .

Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision
I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik og bestemmelserne i Hedensted 
Kommunes revisionsregulativ har vi for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om 
Hedensted Kommune har etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigts-
mæssig forvaltning . 

Vores arbejde er udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at forvaltningen 
på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde .

Konklusion
Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os 
anledning til at konkludere, at forvaltningen i 2009 på de områder, vi har undersøgt, ikke 
er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde .

Udtalelse om ledelsesberetning/sektorbeskrivelser
Ledelsen har udarbejdet en ledelsesberetning/sektorbeskrivelser, der supplerer årsregn-
skabets øvrige oplysninger .

Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen/sektorbeskrivelserne, men vi har gen-
nemlæst ledelsesberetningen/sektorbeskrivelserne . Vi har ikke foretaget yderligere hand-
linger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet .



Godkendelsespåtegning

71

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen/sek-
torbeskrivelserne er i overensstemmelse med årsregnskabet .

Kolding, den 
BDO Kommunernes Revision
Godkendt revisionsaktieselskab

Henrik Halgrener                                           Hans Paustian
Registreret revisor                                          Registreret revisor
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Ledelsens påtegning

Økonomiudvalget har d . 17 . maj 2010 aflagt årsregnskab for 2009 for Hedensted Kom-
mune til byrådet .
Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges 
i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Indenrigs- og 
Sundhedsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner .
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver 
et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets 
økonomiske resultat .
I henhold til Styrelseslovens § 45 overgiver byrådet hermed regnskabet til revision .

Hedensted Kommune, den 26 . maj 2010

____________________       ___________________
    Kirsten Terkilsen                                              Jesper Thyrring Møller
      Borgmester            Kommunaldirektør
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Kommune Hedensted Kommune

Niels Espes Vej 8

8722  Hedensted

Telefon 79 75 50 00

Telefax 79 75 50 40

CVR . Nr . 29 18 95 87

Hjemmeside www .hedensted .dk

E-mail mail@hedensted .dk

Hjemsted Hedensted

Regnskabsår 1 . januar – 31 . december

Byråd Kirsten Terkilsen, V            Borgmester

Hans Kristian Skibby, O    1 . Viceborgmester

Fridtjof Stidsen, K             2 . Viceborgmester

Arne Ehmsen, V

David Stenvang, V

Erik Vinther, V

Hans Henrik Rolskov, V

Hans Jørgen Hansen, V

Kim Hagsten Sørensen, V 

Lars Poulsen, V

Lene Tingleff, V

Ole Flemming Lyse, V

Ole Vind, V

Per Heller, V

Allan Petersen, O

Erik Kvist, O 

Niels Erik Nielsen, F

Steinar Sørensen, F

Torben Frandsen, C

Bent Poulsen, A

Henrik Alleslev, A

Johnny B . Sørensen, A

Jørn Juhl Nielsen, A

Liselotte Hillestrøm, A

Kurt Lundsgaard, A

Peter Sigtenbjerggaard, A

Steen Christensen, A
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Kommunele-
delse

Jesper Thyrring Møller, Kommunaldirektør

Johan Stadil Pedersen, Vicekommunaldirektør

Birthe Lisby, Dagpasningschef

Ejgil Jessen Hansen, Socialchef

Ejgil Jessen Hansen, konstitueret SeniorSer-
vicechef

H . C . Knudsen, Jobcenterchef

Jesper Holm, Personale og Organisationschef

Kim Hjorth Olsen, Økonomichef

Tom Laursen, Teknisk chef

Lisbeth Vinge, Borger og Erhvervschef

Peter Hüttel, Undervisningschef

Revision BDO Kommunernes Revision, Aktieselskab

Birkemose Alle 31, st ., 6000 Kolding

Tlf . 33 12 65 45
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