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Forord 

Forord 
 
 
Budgetmaterialet indeholder de for kommunerne obligatoriske oversigter og bemærkninger. Herudover 
indeholder budgetmaterialet andre oversigter m.v., således at det samlede budget dels gerne skal give 
viden og overblik over kommunens forventede økonomiske situation i årene 2017-2020 dels viden om og 
overblik over det mere detaljerede budget på de enkelte områder.  
 

Bemærkningerne er en integreret del af det samlede budgetmateriale og vedtages sammen med 
budgettet. Bemærkningerne indeholder en generel redegørelse for gældende bevillingsregler og budgettets 
forudsætninger. Endvidere er der bemærkninger til de enkelte udvalgsområder med beskrivelser af formål 
og aktiviteter og særlige forhold. Bemærkningerne til de enkelte områder kan også indeholde nærmere 
retningslinjer og betingelser for enkelte beløbs anvendelse, og i så henseende har de bevillingsmæssig 
virkning ud over de generelle bevillingsregler. 

 

Hedensted Kommunes budget for 2017 samt budgetoverslagsårene 2018–2020 har gennemgået de 
obligatoriske 2 budgetbehandlinger, 1. behandlingen den 21. september 2016 og 2. behandlingen den 
12. oktober 2016, hvor budgettet blev endeligt godkendt. 
 

 
 
Byrådet i Hedensted Kommune, oktober 2016. 
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Generelle bemærkninger 

 

Generelle bemærkninger 
 

Indledning 
Med Arbejdsgrundlag 2014 godkendte byrådet, at der skulle være et økonomisk pejlemærke om et 
økonomisk råderum på 100 mio. kr., som skulle disponeres til anlæg, kasseopbygning og afdrag på lån. 
 
Hensigten var at sikre, at der årligt er et økonomisk grundlag til nødvendige investeringer i velfærd og den 
påkrævede kasseopbygning. 
 
Dette pejlemærke er omsat i en økonomisk strategi, hvorefter råderummet på 100 mio. kr. skal skabes fra 
og med 2015 og disponeres med henholdsvis 70 mio. kr. til anlæg og 30 mio. kr. til kasseopbygning. 
 

Budgettets forudsætninger 
Som optakt til Økonomidagen den 29. juni 2016 havde gruppe- og udvalgsformændene et møde den  
30. maj 2016, hvor de blev forelagt en oversigt over de budgetbevægelser, der var blevet opgjort ved den 
tekniske gennemgang af budgetforudsætningerne. 
 
Oversigten var opdelt i 3 kategorier, henholdsvis 
1. Foreslås indarbejdet i budgetoplægget 
2. Håndteres af udvalget 
3. Skøn over udgifter til flygtninge 
 
Kategoriseringen til brug ved gruppe- og udvalgsformændenes drøftelse blev efterfølgende lagt til grund for 
den økonomiske gennemgang på Økonomidagen den 29. juni 2016, og kan opgøres således i mio. kr. 
fordelt på udvalg: 
 

Udvalg Kategori 1 
Indarbejdes 

Kategori 2 
Udvalgshåndtering 

Kategori 3 
Flygtninge 

Politisk Koordination & Økonomi - +2,2 +0,4 

Læring - +2,2 +9,1 

Beskæftigelse -27,1 +0,5 +0,4 

Social Omsorg +16,7 +4,2 - 

Fritid & Fællesskab - - -3,3 

Teknik -2,5 - - 

I alt -12,9 +9,1 +6,6 
 
Herudover er foretaget en række budgetomplaceringer mellem årene, herunder er  

• ca. 10 mio. kr. på forsikringsområdet flyttet fra de stående udvalg til Udvalget for Politisk 
Koordination & Økonomi,  

• ca. 5,2 mio. kr. for handleforpligtelsen for 7 unge er flyttet fra Udvalget fra Læring til henholdsvis 
Udvalget for Beskæftigelse og Udvalget for Social Omsorg og 

• 3,3 mio. kr. vedr. specialrådgivning på Tale-, Høre-, Syns- og IKT-områderne er flyttet fra Udvalget 
for Politisk Koordination & Økonomi til Udvalget for Social Omsorg. 

 
Forhold, der indarbejdes i budgetoplægget 
Kategori 1 er bevægelser i driftsbudgettet, der kan henføres til demografi, byrådsbeslutninger, ny lovgivning 
o.l. Disse bevægelser beløber sig til mindreudgifter på i alt 12,9 mio. kr.  
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Generelle bemærkninger 

 
For Udvalget for Beskæftigelse drejer det sig om tilpasning af overførselsudgifter til bl.a. sygedagpenge, 
kontanthjælp, revalidering m.v., som i vid udstrækning bliver modsvaret af reduktion af bloktilskuddet, 
herunder de budgetgaranterede poster. For Udvalget for Social Omsorg drejer det sig bl.a. om tilpasning af 
budget på voksenhandicapområdet, øgede træningstimer til borgere, øgede midler til Akutteam hvor 
driftsudgifterne finansieres af DUT-regulering og øgede udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af 
sundhedsvæsenet, som er finansieret i Økonomiaftalen for 2017 mellem regeringen og KL. For Udvalget 
for Teknik korrigeres takster for affaldshåndtering, som modsvares af tilsvarende øget deponering som følge 
af budgetteret overskud vedr. affaldshåndtering.  
 
Budgetbevægelser som udvalget selv skal håndtere 
Kategori 2 rummer de bevægelser indenfor udvalgenes budgetområder, som er i retning af 
opmærksomhedspunkter, ønsker eller forhold som ved omprioriteringer eller ændret adfærd kan påvirkes, 
og som udvalget derfor selv skal håndtere indenfor udvalgets økonomiske ramme. Som udgangspunkt er 
den økonomiske ramme uændret fra 2016 til 2017 af hensyn til råderumsskabelsen, og udvalget må 
derfor finde løsninger, der kan ”neutralisere” de ændrede budgetforudsætninger, så udvalgets ramme kan 
overholdes. 
 
Flygtninge/integration 
I kategori 3 er der samlet skøn over de økonomiske konsekvenser med afsæt i udmeldt flygtningekvote og 
antagelser om familiesammenføringer m.m. Da disse skøn er behæftet med stor usikkerhed er aftalt en 
særlig tildelingsmodel til integrationsopgaven. Modellen indebærer, at nuværende skøn ikke indarbejdes i 
budgettet, men at der tilføres midler til opgaven i løbet af 2017 efter konkret anmodning på grundlag af 
konstateret merudgift. De foreløbigt beregnede merudgifter på driften på 4,6 mio. kr. (efter reduktion på 2 
mio. kr. i Budgetaftale ved 2. behandlingen) er samlet i en central pulje, hvorfra der kan søges midler til de 
konstaterede merudgifter. I Budget 2016 udgjorde puljen 4 mio. kr., og er således forøget med 0,6 mio. kr. 
til 2017. 
 
Status på budgetforslaget ved 1. behandlingen af budgettet 
På trods af kommunens egen omhu i den økonomiske styring medfører de landsdækkende forhold en 
økonomisk udfordring på 53,9 mio. kr. i 2017 i budgetforslaget ved 1. behandlingen af budgettet. 
 
Byrådet er meget bevidst om, at kommunens udgiftsniveauer - som følge af de forløbne års stærke 
udgiftsstyring - ikke hører til blandt de højeste i landet. Selvom der ikke umiddelbart kan sættes lighedstegn 
mellem udgiftsniveau og oplevet serviceniveau, så vil lavere budgetter i et eller andet omfang kunne 
påvirke serviceniveauet. 
 
Byrådet ønsker derfor ikke, at nye udgiftsreduktioner skal påvirke serviceniveauet i Hedensted kommune i 
negativ retning. Det indebærer, at der i budgetlægningen for 2017-2020 skal være særlig fokus på, at det 
nødvendige økonomiske råderum tilvejebringes ved initiativer, der betyder, at borgerne også i årene frem 
vil opleve, at kommunen yder en tilfredsstillende service, der ikke afviger væsentligt fra andre kommuner. 
 
 

Byrådets 2. behandling af budgettet 
Byrådet havde den 12. oktober 2016 2. behandling af budget 2017-2020. Partierne Venstre, Social-
demokratiet, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti havde fremsendt følgende budgetaftale som 
ændringsforslag (side 3-11). Budgetaftalen blev godkendt indarbejdet i budgettet. 
 
 

Budgetaftale 
 
Rammerne for budget 2017 
Byrådet har med sin overordnede økonomiske strategi om skabelse af et råderum på 100 mio. kr., der 
fordeles med 70 mio. kr. til anlæg og 30 mio. kr. til kasseopbygning, etableret fundamentet for en målrettet 
økonomistyring, der i de seneste år har skabt vished om rammerne, har sikret en forbedret likviditet og har 
medvirket til en skarp prioritering af midlerne til anlæg. 
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Generelle bemærkninger 

 
På trods af kommunens egen omhu i den økonomiske styring, afføder de landsdækkende forhold nu en 
yderligere økonomisk udfordring på 53,9 mio. kr. i 2017. 

 

Forligsparterne er meget bevidst om, at kommunens udgiftsniveauer - som følge af de forløbne års stærke 
udgiftsstyring - ikke hører til blandt de højeste i landet. Selvom der ikke umiddelbart kan sættes lighedstegn 
mellem udgiftsniveau og oplevet serviceniveau, så vil lavere budgetter i et eller andet omfang kunne 
påvirke serviceniveauet. 
 
Forligsparterne ønsker derfor ikke, at nye udgiftsreduktioner skal påvirke serviceniveauet i Hedensted 
kommune i negativ retning. Det indebærer, at der i budgetlægningen for 2017-2020 skal være særlig 
fokus på, at det nødvendige økonomiske råderum tilvejebringes ved initiativer, der betyder, at borgerne 
også i årene frem vil opleve, at kommunen yder en tilfredsstillende service, der ikke afviger væsentligt fra 
andre kommuner. 
 
Forligsparterne har aftalt følgende nye investeringer og aktiviteter samt initiativer til løsning af kommunens 
økonomiske udfordring. Samtidig vil forligspartierne efterfølgende være fælles om at investere og prioritere 
midlernes anvendelse herunder de yderligere tilførte midler til sociale og sundhedsmæssige initiativer og 
midlerne til geninvesteringen i kerneopgaverne. 
 

Konsekvenser af vækst og effektiv beskæftigelsesindsats Mio. kr. 
Færre udgifter til dagpenge og ledighedsydelser -28,0 
 
Investering i sociale og sundhedsmæssige initiativer 

 

Sundhedsfremme 1,0 
Voksenhandicap – bo-, aktivitets- og samværstilbud 10,8 
Akutteam 2,5 
Parrådgivning 0,5 
Samlet investering 14,8 
 
Initiativer, der reducerer omkostningerne 

 

Servicetjek og effektivisering af projekter -3,5 
Udmøntning af gevinst ved forebyggelse -3,5 
Reduceret anvendelse af eksterne konsulenter -2,0 
Bedre udnyttelse af indkøbsaftaler -5,0 
Tillid som styringsværktøj: Fra ”kolde timer” til ”varme timer” -5,0 

(netto) 
Hele geninvesteringspuljen bruges til at sikre den 
økonomiske balance 

-18,0 

Nedsættelse af flygtningepulje -2,0 
Koordination af indsatser hos borgere, hvor der er iværksat 
mange offentlige aktiviteter 

 
-2,0 

Øget indsats på beskæftigelsesområdet -4,0 
Disponering af bufferpuljen -8,9 
Bæredygtig drift for Dansk ProduktionsUnivers -0,8 
Samlet effekt -54,7 

 
Initiativerne er uddybet på de efterfølgende sider. 
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Generelle bemærkninger 

Indsatser i budget 2017 – Drift 
 
Projekt-gennemgang 
Der foretages et servicetjek af kommunens igangværende eller kendte kommende projekter med henblik 
på en fornyet vurdering af, om det enkelte projekt i fornødent omfang understøtter kerneopgaven og de 
bevægelser, der ønskes fremmet. 

Forebyggelse og udmøntning af forventede gevinster 
Kommunen har stor fokus på forebyggelse, som både skal understøtte kerneopgaven, og samtidig sikre en 
mere hensigtsmæssig udnyttelse af de økonomiske midler, såvel direkte på området som mere indirekte 
på afledte områder. De nuværende initiativer gennemgås for at vurdere både faglige og økonomiske 
effekter. Forventningen er, at kunne se konkrete økonomiske effekter på 3,5 mio. kr. 

Desuden skal det fremadrettet sikres, at der hver gang der igangsættes nye forebyggelsesinitiativer sker en 
konkret vurdering af det økonomiske rationale af de forventede effekter og at dette rationale bliver 
udmøntet gennem budgetreduktioner. Der vil således ikke blive drøftet forbyggende indsatser uden der 
samtidig er en konkret vurdering af både det indholdsmæssige og økonomiske udbytte. Begge disse 
elementer gøres til styringsparametre, og budgetbemærkninger og økonomirammer tilrettes, når en 
forebyggende indsats igangsættes. 

Ekstern konsulentbistand 
Kommunen anvender eksterne konsulenter til rådgivning og kvalitetssikring af opgaveløsningen. Der er lavet 
et overslag der viser, at kommunen i 2015 købte konsulentbistand for 10 mio. kr. 

Anvendelsen af eksterne konsulenter kan være nødvendig for opgavens gennemførelse og kvalitetsniveau, 
men vil også i flere tilfælde kunne substitueres via udnyttelse af kommunens egne kompetencer.  

Disse kommunale kompetencer kan bringes i spil ved i højere grad at tænke på tværs i organisationen, 
hvorved erhvervede kompetencer på ét område kan gøre nytte på andre områder.  

Hvis der er specifik viden, der gentagne gange købes ind som ekstern bistand, skal der ske opkvalificering 
og efteruddannelse af medarbejdere på de berørte områder, så udgiften til ekstern bistand kan minimeres. 

Bedre udnyttelse af indkøbsaftaler 
Der er adskillige eksempler på, at kommunens indkøbsaftaler kun anvendes i begrænset omfang. Dette på 
trods af, at der påviseligt er en økonomisk gevinst ved bedre og større aftaleanvendelse. 

Mange indkøbsdispositioner er forbundet med vaner og kendskab til sædvanlig leverandør eller sædvanligt 
varemærke, og der vil ikke uden et yderligere økonomisk incitament være en større tilbøjelighed til at 
optimere anvendelsen af indkøbsaftalerne. 

En øget aftaleoverholdelse vil frigøre økonomiske midler. Hvis dette rationale indarbejdes i 
budgetrammerne, vil serviceniveauet kunne videreføres uændret, såfremt indkøbsaftalerne anvendes. 

Rationalet på indkøbsområdet kommer ikke af sig selv, men gennem en målrettet analyseindsats vil det 
kunne dokumenteres, hvor en forbedret aftaleanvendelse vil have en økonomisk effekt. Der er aktuelt 
igangsat en udredning, hvor alle aftaler gennemgås for at kortlægge aktuel indkøbsadfærd og muligt 
besparelsespotentiale på de enkelte områder. 

Målsætningen om et rationale på indkøbsområdet er affødt af nye analysemuligheder, som 
indkøbssamarbejdet mellem Hedensted, Horsens og Odder stiller til rådighed for de enkelte kommuner. 
Der er netop gennemført 2 opstartsanalyser, der for fx indkøb af engangshandsker viste en besparelse på 
67.000 kr. ud af en omsætning på aftalen på 98.000 kr., og for indkøb af et udsnit af fødevarer viste 
analysen en besparelse på 104.000 kr. ud af en omsætning på 572.000 kr. på aftalen. Der var altså i disse 
to konkret tilfælde tale om besparelser på hhv. 68 % og 18 %. 
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Generelle bemærkninger 

Besparelsespotentialet findes ved, at de produkter, der allerede købes via indkøbsaftalerne – altså på de 
områder, som er aftalebelagt – kan købes billigere hos andre leverandører eller i form af andre tilsvarende 
produkter, som også er i indkøbssystemet. 

Samlet set foretages der varekøb på 160 mio. kr. i organisationen, og med afsæt i de allerede gennemførte 
analyser forventes et rationale i 2017 på minimum 5 mio. kr. Dette potentiale vil stige yderligere fra 2018 i 
takt med at indkøbsadfærden på alle aftaleområderne er analyseret, og dette øgede provenu medtages i 
budgetlægningen for 2018.  

Koordination af indsatser hos borgere, hvor der er iværksat mange offentlige aktiviteter 
For Hedensted Kommune – såvel som for alle landets kommuner – gælder, at et lille udsnit af borgerne 
har så tunge og komplekse sociale problemer, at de oplever en række – ofte parallelle – indsatser. Ved at 
samordne disse, og ved at indgå i dialog med den enkelte borger, familien og netværket vil der ofte kunne 
ske en fokusering af indsatsen til gavn for både borgeren og fællesskabets økonomi. 

Fokuseringen vil ske som et led i kerneopgavetænkningen, hvor en nytænkning og effektivisering af 
opgaveløsningen vil give den ønskede effekt. 

Overførselsindkomster 
Hedensted Kommune har en af de laveste ledighedsprocenter i Danmark. Når dette forhold kombineres 
ned de initiativer, som Udvalget for Beskæftigelse iværksætter i relation til kerneopgaven, har forligsparterne 
en forventning om, at udgiften til overførsler kan reduceres ud over det, som ligger i de konjunkturbestemte 
forudsætninger.  

Bufferpuljen 
Formålet med bufferpuljen er at sikre et beredskab, såfremt der opstår uventede økonomiske udfordringer. 
I budget 2017 udgør bufferpuljen 8,9 mio. kr. 

Set i lyset af den økonomiske udfordring i 2017 på 53,9 mio. kr. og den generelt gode budgetoverholdelse 
er forligsparterne enige om, at bufferpuljen i 2017 ikke reserveres til uforudsete udgifter, men bidrager til 
reducere ubalancen. 

Hele geninvesteringspuljen bruges til at sikre den økonomiske balance 
I 2016 blev der arbejdet med geninvesteringspuljen, hvor alle områder skulle vurdere hvilke aktiviteter og 
opgaver, man kunne undvære eller omlægge for at sikre 1 % af driftsbudgettet til geninvestering inden for 
udvalgets område. Dette blev gennemført for alle udvalg på nær ét, som valgte ikke at udpege områder der 
kunne omlægges. 

Denne opgave videreføres i 2017, dog sådan at midlerne i lyset af den økonomiske ubalance ikke 
geninvesteres, men anvendes i fællesskabet til at skabe balance i den samlede økonomi. 
Geninvesteringspuljen er på 18 mio. kr. i 2017. 

Flygtninge 
Fra 2015 har der været afsat en central pulje til de eventuelt øgede udgifter til flygtningeområdet. Midlerne 
bliver kun fordelt efter konkret bevilling i Byrådet, ellers søges opgaverne tilrettelagt inden for hvert udvalgs 
eksisterende økonomiske rammer. 

Den lavere tilgang af flygtningen betyder, at den centrale pulje i 2017 reduceres med 2 mio. kr. Desuden 
fastholdes det princip, at eventuelle øgede udgifter behandles i Byrådet med henblik på at tage stilling til 
konkrete bevillinger. 

Der sker en midtvejsevaluering, herunder stillingtagen til den centrale puljes anvendelse, i 2017. 
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Overførsler mellem årene 
Der har det seneste år været stor fokus på overførsler mellem årene, og med afsæt i byrådets temagruppe 
vedr. overførsler blev der aftalt en ny og mere åben procedure for udvalgenes og byrådets drøftelser af 
overførslerne. Herudover blev der iværksat en analyse af overførselsmønstret for at klarlægge årsagerne til 
de stigende overførsler. 

Analysen viste, at stigningen i overførsler hovedsageligt stammede fra Seniorområdet og fra puljemidler på 
PKØs område, at overførslerne for de fleste pengeposer svinger omkring 0 over årene, samt at det kun er 
et fåtal af pengeposer, hvor der siden 2011 har været en vedvarende stigning i overførselsbeløbet. 

Fra 2015 til 2016 udgjorde overførslerne 96,5 mio. kr. Der en række enkeltstående forhold, der har været 
medvirkende til beløbets størrelse: 

 
Årsag 

Beløb 
(mio. kr.) 

 
Kommentar 

Social omsorg, centrale puljer mm. 30,0 Reserveret til dækning af projekter 
og budgetudfordringer i 2016 

PKØ, diverse puljebeløb og bufferpulje 17,2  
PKØ, arbejdsskader + forsikringsområdet 3,5  
Læring, mellemkommunal betaling 4,2 Forsinket regning fra Horsens 

kommune 
Teknik, vejvæsen 5,0 Tidsmæssig forskydning af diverse 

vejprojekter 
Sum 59,9  

 
De resterende 36,6 mio. kr. er et resultat af institutionernes løbende disponeringer og dermed 
investeringer mellem regnskabsårene, og svarer niveaumæssigt til foregående års overførsel. Set i forhold til 
samlede servicedriftsudgifter i Budget 2015 på 1.758,1 mio. kr., svarer dette beløb til 2,1 %. 

Tillid som styringsværktøj: Fra ”kolde timer” til ”varme timer” 
Der er og skal være løbende fokus på, hvordan vi bruger vores arbejdstid. Uanset hvilket job vi sidder i, vil 
der være en del af vores arbejdstid, man kan kalde for ”kolde timer”.  

Kolde timer kan fx være administrativt arbejde, introduktion til/gennemførsel af diverse projekter eller 
retningslinjer samt møder, planlægning og registrering. Det modsatte af kolde timer er varme timer. Det er 
typisk de timer, vi bruger direkte sammen med borgeren eller virksomheden, fx pleje, samvær og læringstid 
med børn og unge, virksomhedsbesøg.  

Vi skal undvære nogle af de kolde timer. Det kan vi gøre ved at skrue op for tilliden, og derfor skal der i 
hele organisationen arbejdes med Tillid som styringsværktøj. Tillid betyder, at man i stedet for at bede om 
registreringer, opfølgninger og proceduretjek har tillid til, at opgaven løses som den skal. Dette vil frigøre 
”kolde timer”.   

Tillid som styringsværktøj er et indsatsområde, der skal give både en velfærdsmæssig og økonomisk 
gevinst. Der sættes et mål om, at det økonomiske rationale for kolde timer udgør i alt 10 mio. kr. i 2017. 
Heraf flyttes de 5 mio. kr. over til varme timer og dermed direkte velfærd for borger og virksomheder. 
Forligspartierne er enige om, at de i fællesskab prioriterer disse ressourcer til Kerneopgaverne og den 
borgernære kontakt. De andre 5 mio. kr. er reduktioner for at få budgettet i balance.  
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”Klub 25” 
I konceptet for potentialepakkerne indgår 2 dimensioner. Dels en vurdering af et økonomisk potentiale, 
såfremt udgiftsudviklingen svarer til en effektiv sammenligningskommune og dels et potentiale, hvis 
kommunens udgifter ligger på niveau med den kommune, som har de 25. laveste udgifter på området. 

Sidstnævnte dimension udmøntes nu i en konkret ambition om, at vi på alle niveauer tilstræbes at være 
blandt de 25 kommuner, der anvender færrest ressourcer på opgaven. Kommunens serviceniveau 
fastsættes af Byrådet. Ved en sammenligning af nøgletal for samlede servicedriftsudgifter i regnskab 2015 
har Hedensted Kommune en placering som nr. 14. Denne placering dækker over en variation indenfor de 
enkelte udgiftsområder, og målet skal som nævnt være, at hver af de ni områder er i ”Klub 25”.  

I de potentialepakker, som har været forelagt Byrådet og som er udarbejdet ud fra et ønske om inspiration 
og nysgerrighed på udgiftsniveauerne i kommunen, er der følgende placering på listen: 

Potentialepakke Landsplacering 
PKØ - administration 18 
Læring – dagtilbud 14 
Læring – undervisning 28 
Læring – børn og familie 38 
Beskæftigelse 18 
Social Omsorg - Senior 50 
Social Omsorg – Voksen Handicap 36 
Fritid & Fællesskab 4 
Teknik 3 

 
Da potentialepakken beskriver et meget overordnet niveau, vil der under hver potentialepakke være 
områder, der befinder sig henholdsvis i og uden for en placering i ”Klub 25”.  

Ambitionen er, at for alle de områder som potentialepakkerne dækker, skal der arbejdes på at være i ”Klub 
25”. Dette udspringer af en holdning om, at et niveau som den 25. billigste kommune altid kan forsvares 
som et fair niveau, ligesom vi gennem vores kerneopgavetænkning og samskabelse sikrer, at de afsatte 
midler bruges til at yde den bedst mulige løsning for den enkelte borger.  

Bæredygtig drift for Dansk Produktions Univers 
Indsatsen for øget vækst og produktion skal bl.a. ske via Dansk Produktions Univers. Senest er igangsat en 
”Rugekasse”, der har til formål at hjælpe, skabe netværk og formidle produktionskontakter til iværksættere. 
Der er – og skal fortsat ske – lignende initiativer i Hedensted Kommune.  
 
En af hensigterne med Dansk Produktions Univers har imidlertid været, at indsatsen skal udvise en 
bæredygtig drift. Det vil sige, at indsatsen skal hvile i sig selv og være finansieret ved forskellige indtægter 
og medlemskaber. Forligsparterne er enige om, at der i løbet af en to-årig periode skal arbejdes hen mod 
en bæredygtig drift. Det betyder, at det kommunale tilskud i 2017 reduceres med 0,8 mio. for ved 
udgangen af 2018 at være udgiftsneutralt for Hedensted Kommune.  

Klima- og Energiråd 
Forligspartierne er enige om, at indsatsen over for miljø og energi-bæredygtighed skal understøttes. Der 
etableres et Klima- og Energiråd. Rådet skal bl.a. indgå i dialog og udvikling med lokalområderne med 
henblik på en styrket indsats også i forhold til Agenda21-indsatsen. 
 
Indsatserne vil blive prioriteret og i fornødent omfang finansieret inden for Hedensted Kommunes samlede 
ramme. 
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Parterapi 
Forligsparterne er enige om, at Hedensted Kommune fortsat vil tilbyde terapi til par, der har problemer i 
forholdet og har et eller flere børn under 18 år.  

Indsatsen finansieres i 2017 ved 0,5 mio. kr., og forventes i 2018 at vise økonomiske effekter på et 
tilsvarende beløb således at ordningen vil være udgiftsneutral for Hedensted Kommune.  

Udvalget for Politisk koordination & Økonomi og fokus på markedsføring og branding 
Forligsparterne anser indsatsen vedrørende markedsføring og branding som et grundlag for at understøtte 
vækst og udvikling i byer og lokalsamfund i Hedensted Kommune. Det er af stor betydning, at der gøres en 
indsats for udvikling og vækst i alle kommunens lokalområder ved at sikre at unge, børnefamilier, 
iværksætte og virksomheder bliver gjort opmærksom på de gode muligheder for bolig og erhverv, der er i 
hele kommunen. Dette er en proces der strækker sig over flere år, og som kræver et vedholdent, tålmodigt 
og fokuseret arbejde.  

For bedst muligt at understøtte dette arbejde vil der på de månedlige møder i Udvalget for Politisk 
koordination & Økonomi blive givet en status på indsatsen og drøftet initiativer. 

§ 18-midler 
Forligspartierne er enige om, at undersøge muligheden for at konvertere dele af de afsatte § 18-midler, der 
nu anvendes til huslejetilskud. 

Social Omsorg – Opretning  
Forligsparterne er enige om nedenstående plan for opretning af økonomiske rammer for Social Omsorg, og 
der gives ved denne aftale et tre-årigt perspektiv til opretningen. Samtidig skal området, i lighed med 
kommunens øvrige områder, indgå i og tilpasse sig de løbende beslutninger som Byrådet måtte træffe fx i 
forbindelse med fremtidige budgetter.  

Det seneste skøn pr. august 2016 over den økonomiske situation i Udvalget for Social Omsorg giver 
følgende forventninger1 til det økonomiske resultat i 2016 og 2017: 

Element 2016 2017 
Ubalance mellem forventede driftsudgifter og budget -44,4 -41,8 
Udisponerede overskudsmidler 16,8 … 
Handicap mm., det forventede underskud eftergives ved regnskab 
jfr. tidligere praksis 

11,4  

Medfinansiering, det forventede underskud eftergives ved regnskab 
jfr. praksis 

6,8  

Udvidelse ad budget handicap mm. jfr. teknisk gennemgang  14,3 
Udvidelse af budget aktivitetsbestemt medfinansiering, do.  2,4 
Forventet underskud 2016 -9,4  
Forventet ubalance 2017  -25,1 
Overført underskud  -9,4 
Aktuel opgave i 2017  -34,5 

 
Årsagerne til, at tidligere års situation med overskud siden 2015 er vendt til en situation med underskud på 
driften, skyldes især tre forhold: 

1. Der har ikke været foretaget en udmøntning af de budgetreduktioner som Byrådet har vedtaget, 
2. De projekter, som er iværksat for overskuddene, har løftet udgiftsniveauet, og endelig  
3. Regionens adfærd har med kortere liggetider og hurtigere udskrivning affødt merudgifter  

(flere sygeplejersker, akutteam osv.) 
 

  

																																																													
1 Det er væsentlig at understrege, at det forventede underskud bygger på en uændret adfærd i resten af 2016. Ved en ændret adfærd 
og udskydelse eller udeladelse af forskellige aktiviteter og indkøb vil det forventede underskud blive mindre end det angivne.  
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Forligsparterne er enige om, som et led i denne budgetaftale, at tilføre yderligere midler til Social Omsorg. I 
alt reserveres der en ramme på op til 41,1 mio. kr. i tilpasningsperioden, som løber over 3 år. Med det 
nuværende aktivitetsniveau og opgavetilrettelæggelse udsigt til et forventet underskud i 2017 på 34,5 mio. 
kr., hvoraf de 9,4 mio.kr. skyldes overførsel af det nu forventende underskud i 2016. 
 
Der er i regi af det netop igangsatte udredningsarbejde i § 17, stk. 4-udvalget fastsat en tidsramme til 
udgangen af 2018 for at tilrette opgaveløsningen til den økonomiske ramme. Derfor vil det være 
hensigtsmæssigt i forbindelse med budgettet at fastlægge en tilsvarende plan for opretningen af de 
budgetmæssige rammer. På den måde gennemføres ændringerne over en vis årrække, og tidshorisonten 
er de tre kommende budgetår. 
 

 2017 2018 2019 
Forventet underskud -34,5 -19,6 -13,1 
Bufferpulje (år 2017 er overført restbudget 2016) 10,3 8,8  
Tilskud fra kassen 17,7 4,3 0,0 
Udgiftsreduktion 6,5 6,5 13,1 

 
Tidsperspektivet - og ”trækningsretten” på kassebeholdningen – indebærer, at udvalget over denne 
tidshorisont får mulighed for at arbejde med en langsigtet strategi for at få tilpasset udgifterne, så de passer 
med udvalgets budgetramme. 

Kassens rolle som finansiering af underskuddet i 2017 og 2018 indebærer i praksis, at det ved 
budgetvedtagelsen i de enkelte år er indforstået, at udvalget har en ubalance mellem det tildelte budget og 
udvalgets forventede udgifter. Denne ubalance vil medføre et underskud, der ved årets afslutning 
maksimalt må udgøre den aftalte finansiering, ligesom der er tale om et underskud, der ikke overføres til 
efterfølgende år. Derfor skal det også være en ambition for udvalget at søge at minimere behovet for 
tilskuddet fra kassen i genopretningsplanen. 

Særligt vedr. Rugmarken 
I forbindelse med etableringen af Rugmarken forventes der aktuelt, at der er ufinansierede driftsudgifter på 
minimum 3 mio. kr. Derfor skal det nedsatte § 17, stk. 4-udvalg som en særlig opgave se på de samlede 
driftsudgifter i forbindelse med institutionsstrukturen. Byrådet kan derefter særskilt tage stilling til, hvordan 
dette problem kan løses. 

Generelt om opretningsplanen 
Den ubalance, der nævnes i aftalen her, er anslået pr. august 2016. Dermed er finansieringen via 
bufferpuljen og kasseholdningen også anslået, men skal ses som en maksimal ramme. Hvis der kan 
gennemføres handlinger og ændringer, der betyder, at der er yderligere mindreudgifter og dermed mindre 
behov for den ekstraordinære finansiering, vil disse skulle gennemføres. Det betyder samtidig, at et 
eventuelt mindreforbrug ikke skal anvendes til at igangsættes nye aktiviteter, og at der generelt ikke 
igangsættes nye aktiviteter, så længe der er behov for ekstraordinær finansiering. 
 
 

Indsatser i budget 2017 – Anlæg 
Kasseopbygning 
Kommunens kassekreditlikviditet udgør aktuelt (pr. ultimo juli 2016) 248 mio. kr. Når der korrigeres for de 
overførte midler til 2016 (drift 96,5 mio. kr. og anlæg 64,0 mio. kr.) samt restgælden på midlertidigt 
likviditetslån på 30 mio. kr. udgør Byrådets ”frie” likviditet ca. 58 mio. kr. 

Byrådet har tidligere fastlagt et pejlemærke på ca. 100 mio. kr. i fri likviditet, som vil være nået i 2019 som 
følge af den årlige opbygning på 30 mio. kr. 

Byråd og organisation har gennem de sidste år udvist en stærk budgetoverholdelse og stor økonomisk 
ansvarlighed. Det betyder, at der kan ske en lidt mindre kasseopbygning i 2017 samtidig med at målet 
med en fri likviditet i 2019/2020 nås. 
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Forligsparterne er derfor enige om i 2017 at anvende 6 mio. kr. af de 30 mio. kr. til kasseopbygning på 
anlægsinvesteringer, således at den samlede anlægsramme i 2017 udgør 76 mio. kr. 

Prioritering 
I 2017 er der allerede prioriteret anlæg for 42,1 mio. kr. Der er således 33,9 mio. kr. til prioritering. 

Forligsparterne er enige om, at fortsætte renoveringer og investeringer kommunens skoler på i alt 35 mio. 
kr., investering i BMX-banen ved Hedensted dels i form af 3 mio. kr. til etablering og desuden, inden for 
investeringerne vækst og udvikling i centerbyerne, at prioritere de nødvendige midler til køb af arealer. Man 
ønsker endvidere at gennemføre rundkørsel og vejudvidelsen ved Lille Dalbyvej med 3,2 mio. kr. 
Renoveringen af kommunens broer skal fortsætte, og der afsættes 1,5 mio. kr. til dette i 2017. Netto udgør 
dette anlægsinvesteringer på 42,1 mio. kr., idet der er indtægter fra salg af energibesparelser på 0,6 mio. 
kr. 

Forligspartierne er endvidere enige om, at der skal investeres markant i centerbyerne således at de udvikler 
sig til attraktive bymiljøer til gavn for hele Hedensted Kommunes vækst og udvikling. Samtidig fastholdes 
den intensive indsats for at markedsføre de øvrige byområder med børnehaver, skoler og velfungerende 
netværk og fritidstilbud. Dette understøttes af en ramme til byudvikling på 3 mio. kr. og til nedrivning og 
forskønnelse på yderligere 3 mio. kr. Heraf reserveres 100.000 kr. til en udviklingspulje til Løsning. 

Desuden investeres i jordkøb og byggemodninger for også på denne måde at kunne fremme boligudvikling 
og vækst. Til dette afsættes en pulje på 5 mio. kr. 

Der udarbejdes i løbet af 2017 en masterplan for udvidelse og vedligeholde af kommunens veje. 

I forbindelse med § 17, stk. 4-udvalgets arbejde, vil der blive arbejdet med de fysiske rammer på hele 
senior- og handicapområdet. Forligsparterne er bevidst om, at fællesarealer og personalefaciliteter på flere 
bofællesskaber, herunder Åbo og Egespring, er nedslidte. Eventuelle forandringer og udvidelser vil blive 
medtaget i forbindelse med budget 2018-arbejdet. 

Budget 2017 - Anlæg 
    

 
2017 2018 2019 2020 

Anlægsramme 76,0 70,0 70,0 70,0 
Disponeret jfr. budgetoverslagsår i 2016, netto 42,1 1,5 7,3 0,0 
Til rådighed for prioritering 33,9 68,5 62,7 70,0 

     Forligsparternes anlægsprioriteringer 33,9 48,5 62,0 1,0 
Pulje til centerbyerne incl. anlægsmidler til BMX-bane 14,4 18,0 45,0 

 Pulje til øvrig byudvikling 3,0 3,0 3,0 
 Forhøjelse af pulje til bygningsvedligehold 6,0 6,0 6,0 
 Pulje til jordkøb/byggemodning 5,0 5,0 5,0 
 Yderligere pulje til nedrivning 3,0 

   Yderligere pulje til asfaltarbejde og trafiksikkerhedsplan 3,0 2,0 2,0 
 Justering af budget til bro-renovering -0,5 -0,5 1,0 1,0 

Myretuen, nybygning 
 

15,0 
       Total prioriteret sum 76,0 50,0 69,3 1,0 

Anlægsramme 76,0 70,0 70,0 70,0 
 

Udover den foranstående Budgetaftale godkendtes tre tekniske ændringsforslag ved 2. behandlingen af 
budgettet. 

1. Dødsbeskatning for 2014 medfører merindtægt på 692.000 kr. i 2017. 
2. Ny beregning af skatter og generelle medfører merindtægter på 1,4-3,1 mio. kr. i overslagsårene 

2018-2020 
3. Der afsættes 5 års tilskud til Juelsminde Golfklub på 177.000 kr. svarende til ejendomsskatterne. 



	

	
	

14 

Generelle bemærkninger 

 

Budgettets hovedtal 

Mio. kr. 
Budget 
2016 

Budget 
2017 

Budget-
overslag 
2018 

Budget-
overslag 
2019 

Budget-
overslag 
2020 

Indtægter      

Skatter 1.963,4 1.990,7 2.069,9 2.131,9 2.195,7 
Generelle tilskud m.v. 597,7 568,0 528,6 516,1 499,9 

Beskæftigelsestilskud 97,2 92,0 93,8 95,7 97,6 
Indtægter i alt 2.658,2 2.650,7 2.692,3 2.743,7 2.793,1 

Driftsudgifter m.v.      

Drift - Serviceudgifter -1.784,2 -1.824,1 -1.815,8 -1.816,0 -1.816,6 
Drift - Forsikrede ledige -80,0 -67,8 -69,2 -70,5 -70,7 

Drift - Øvrige overførsler mv. -641,1 -631,4 -628,2 -632,7 -631,9 
Geninvesteringspulje (1 %) 17,8 18,2 18,2 18,2 18,2 

Disponering af pulje -17,8 0,0 -18,2 -18,2 -18,2 
Moderniseringsprogram m.v. 

 
0,0 4,0 8,0 12,0 

Reduktion & Tilpasning *) 
 

0,0 20,4 22,2 18,4 

Pris- og lønstigninger 2018-20 0,0 0,0 -51,8 -104,7 -158,8 
Drift i alt -2.505,2 -2.505,0 -2.540,6 -2.593,7 -2.647,6 

Renter -7,9 -2,8 -3,6 -3,4 -3,2 
Driftsudgifter m.v. i alt -2.513,1 -2.507,9 -2.544,3 -2.597,1 -2.650,8 

Ordinær driftsvirksomhed i alt 145,1 142,8 148,0 146,6 142,3 
Forsyningsvirksomheder     Drift 0,0 2,4 2,4 2,4 2,4 
Balanceforskydninger m.v. -3,1 -4,2 -5,8 -3,6 1,1 

Lånedispensation 2016 4,8 
    Afdrag på lån (aktuel låneprofil) -38,9 -39,8 -44,5 -45,3 -45,8 

Råderum til anlæg og kasse 107,9 101,2 100,0 100,0 100,0 
Anlægsramme -71,3 -76,0 -70,0 -70,0 -70,0 
  heraf anlægsprojekter -80,2 -87,0 -62,0 -62,0 -70,0 

  heraf asfalt, trafiksikkerhed  -7,0 -9,0 -8,0 -8,0 
   heraf lånoptagelse afledt af ELENA-

projekt 15,9 20,0 0,0 0,0 0,0 

Årets kasseopbygning 36,6 25,3 30,0 30,0 30,0 

*) For at nå målsætning om et råderum på 100 mio. kr. om året. 
 

I budgetoverslagsårene er forudsat, at det særlige finansieringstilskud på 43,44 mio. kr. til Hedensted 
Kommune for 2017 fortsætter i årene 2018-2020. Herudover er skatter og generelle tilskud beregnet ud 
fra KL’s forudsætninger om indkomstudvikling, balancetilskud m.v. 

I beløb vedr. ”heraf anlægsprojekter” indgår 20 mio. kr. i 2017 vedr. ELENA-projekt som lånefinansieres. 

På byrådets møde den 26. oktober 2016 godkendtes efterfølgende oplæg (Den politiske retning i Budget 
2017) til, hvordan de enkelte initiativer i budgetaftalen fordeles på de enkelte udvalg, og fordelingen er, 
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initiativ for initiativ, sket med baggrund i praksis og niveauer. Hensigten med fordelingen er, at hvert 
udvalgsområde får en ramme, sådan at udvalget hurtigst muligt kan gå i gang med det konkrete arbejde for 
at få udmøntet reduktionerne i budgetaftalen. Målet er så vidt muligt at få indarbejdet ændringerne inden 
udgangen af 2016. Det er udvalgenes opgave at vælge, gennemføre og følge op på arbejdet. 
 
 

Den politiske retning i budget 2017 
Byrådet har med sin overordnede økonomiske strategi om skabelse af et råderum på 100 mio. kr. etableret 
fundamentet for en målrettet økonomistyring, der i de seneste år har skabt vished om rammerne, har sikret 
en forbedret likviditet og har medvirket til en skarp prioritering af midlerne til anlæg.  
 
På trods af kommunens egen omhu i den økonomiske styring, afføder de landsdækkende forhold nu en 
yderligere økonomisk udfordring på 53,9 mio. kr. i 2017.  
 
Forligsparterne er meget bevidst om, at kommunens udgiftsniveauer - som følge af de forløbne års stærke 
udgiftsstyring - ikke hører til blandt de højeste i landet. Selvom der ikke umiddelbart kan sættes lighedstegn 
mellem udgiftsniveau og oplevet serviceniveau, så vil lavere budgetter i et eller andet omfang kunne 
påvirke serviceniveauet.  
 
Forligsparterne ønsker derfor ikke, at nye udgiftsreduktioner skal påvirke serviceniveauet i Hedensted 
kommune i negativ retning. Det indebærer, at der i budgetlægningen for 2017-2020 skal være særlig 
fokus på, at det nødvendige økonomiske råderum tilvejebringes ved initiativer, der betyder, at borgerne 
også i årene frem vil opleve, at kommunen yder en tilfredsstillende service, der ikke afviger væsentligt fra 
andre kommuner.  
 
Det er gjort på sådan en måde, at der sættes pejlemærker og rammer for hvordan organisationen skal 
arbejde med tilpasningerne, bl.a. ved at have opmærksomhed på projekter og effekter af forebyggelse, tillid 
som styringsværktøj, køb af eksterne konsulenter, indkøbsaftaler og koordinering af indsatser. For at 
udvalgene kan få mulighed for at arbejde med pejlemærkerne bliver de økonomiske rammer nød til at 
blive fordelt på udvalgsniveau. Herved sikres den bedste og mest individuelle udmøntning af ændringerne 
samtidig med, at der også er politisk fokus på, at pejlemærkerne forfølges.  
 
I det følgende fordeles for hvert initiativ den økonomiske effekt på hvert udvalg, således at udvalgene hver 
især kender sine opgaver både indholdsmæssigt og rammemæssigt.  
 
Følgende elementer fra aftalen om Budget 2017 er beskrevet efterfølgende:  

• Servicetjek og effektivisering af projekter  
• Udmøntning af gevinster ved forebyggelse  
• Reduceret anvendelse af eksterne konsulenter  
• Bedre udnyttelse af indkøbsaftaler  
• Tillid som styringsværktøj: Fra ”kolde timer” til ”varme timer”  
• Hele geninvesteringspuljen bruges til at sikre den økonomiske balance  
• Nedsættelse af flygtningepulje  
• Koordination af indsatser hos borgere, hvor der er iværksat mange offentlige aktiviteter  

 
Hertil kommer de elementer, hvor opgaven er placeret inden for ét udvalgsråde. Disse er oplistet sidst i 
beskrivelsen. 
 
Servicetjek og gennemgang af projekter  
Der foretages et servicetjek af kommunens igangværende eller kendte kommende projekter med henblik 
på en fornyet vurdering af, om det enkelte projekt i fornødent omfang understøtter kerneopgaven og de 
bevægelser, der ønskes fremmet. 
 
Efter en vurdering af projektporteføljen og af hvor mange projekter der finansieres henholdsvis inden for 
rammen og af særskilte interne eller eksterne bevillinger kan det ses, at der er en rimelig ensartet 
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udbredelse af projekter indenfor de respektive udvalgsområder – og dermed en tilsvarende ensartet 
mulighed for nyvurdering og omprioritering. Derfor sker der en ligelig fordeling af besparelsen på 
udvalgsniveau: 
 
Udvalget for:  
Læring 583.000 
Beskæftigelse 583.000 
Social Omsorg 583.000 
Fritid & Fællesskab 583.000 
Teknik 583.000 
Politisk Koordination & Økonomi 583.000 
I alt 3.500.000 

 

 
Udmøntning af gevinster ved forebyggelse  
Kommunen har stor fokus på forebyggelse, som både skal understøtte kerneopgaven, og samtidig sikre en 
mere hensigtsmæssig udnyttelse af de økonomiske midler, såvel direkte på området som mere indirekte 
på afledte områder. De nuværende initiativer skal gennemgås for at vurdere både faglige og økonomiske 
effekter, og målet er, at kunne se en økonomiske effekter på 3,5 mio. kr.  
 
Desuden skal det fremadrettet sikres, at der hver gang der igangsættes nye forebyggelsesinitiativer sker en 
konkret vurdering af det økonomiske rationale af de forventede effekter og at dette rationale bliver 
udmøntet gennem budgetreduktioner. Der vil således ikke blive drøftet forbyggende indsatser uden der 
samtidig er en konkret vurdering af både det indholdsmæssige og økonomiske udbytte. Begge disse 
elementer gøres til styringsparametre, og budgetbemærkninger og økonomirammer tilrettes, når en 
forebyggende indsats igangsættes. 
 
Med afsæt i oversigt over forebyggelsesinitiativer sker der følgende fordeling af besparelsen på 
udvalgsniveau: 
  

Udvalget for:  
Læring 1.200.000 
Beskæftigelse 1.100.000 
Social Omsorg 1.200.000 
I alt 3.500.000 

 
Reduceret anvendelse af ekstern konsulentbistand  
Kommunen anvender eksterne konsulenter til rådgivning og kvalitetssikring af opgaveløsningen. Der er lavet 
et overslag der viser, at kommunen i 2015 købte konsulentbistand for 10 mio. kr. 
 
Anvendelsen af eksterne konsulenter kan være nødvendig for opgavens gennemførelse og kvalitetsniveau, 
men vil også i flere tilfælde kunne substitueres via udnyttelse af kommunens egne kompetencer.  
 
Disse kommunale kompetencer kan bringes i spil ved i højere grad at tænke på tværs i organisationen, 
hvorved erhvervede kompetencer på ét område kan gøre nytte på andre områder.  
 
Hvis der er specifik viden, der gentagne gange købes ind som ekstern bistand, skal der ske opkvalificering 
og efteruddannelse af medarbejdere på de berørte områder, så udgiften til ekstern bistand kan minimeres. 
 
Ved en gennemgang af konsulentkøb og samtidig vurdering af hvilke typer af konsulentydelser der enten 
kan undværes eller substitueres med interne kompetencer sker der følgende udmøntning af besparelsen 
på udvalgsniveau: 
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Udvalget for:  
Læring 500.000 
Beskæftigelse 200.000 
Social Omsorg 200.000 
Fritid & Fællesskab 100.000 
Politisk Koordination & Økonomi 1.000.000 
I alt 2.000.000 

 
Bedre udnyttelse af indkøbsaftaler  
Der er adskillige eksempler på, at kommunens indkøbsaftaler kun anvendes i begrænset omfang. Dette på 
trods af, at der påviseligt er en økonomisk gevinst ved bedre og større aftaleanvendelse.  
 
Mange indkøbsdispositioner er forbundet med vaner og kendskab til sædvanlig leverandør eller sædvanligt 
varemærke, og der vil ikke uden et yderligere økonomisk incitament være en større tilbøjelighed til at 
optimere anvendelsen af indkøbsaftalerne.  
 
En øget aftaleoverholdelse vil frigøre økonomiske midler. Hvis dette rationale indarbejdes i 
budgetrammerne, vil serviceniveauet kunne videreføres uændret, såfremt indkøbsaftalerne anvendes.  
 
Rationalet på indkøbsområdet kommer ikke af sig selv, men gennem en målrettet analyseindsats vil det 
kunne dokumenteres, hvor en forbedret aftaleanvendelse vil have en økonomisk effekt. Der er aktuelt 
igangsat en udredning, hvor alle aftaler gennemgås for at kortlægge aktuel indkøbsadfærd og muligt 
besparelsespotentiale på de enkelte områder.  
 
Målsætningen om et rationale på indkøbsområdet er affødt af nye analysemuligheder, som 
indkøbssamarbejdet mellem Hedensted, Horsens og Odder stiller til rådighed for de enkelte kommuner. 
Det er store andele der er tale om: F.eks. viste indkøb af engangshandsker en besparelse på 67.000 kr. ud 
af en omsætning på aftalen på 98.000 kr., og for indkøb af et udsnit af fødevarer viste analysen en 
besparelse på 104.000 kr. ud af en omsætning på 572.000 kr. på aftalen. Der var altså i disse to konkret 
tilfælde tale om besparelser på hhv. 68 % og 18 %. 
 
Besparelsespotentialet findes ved, at de produkter, der allerede købes via indkøbsaftalerne – altså på de 
områder, som er aftalebelagt – kan købes billigere hos andre leverandører eller i form af andre tilsvarende 
produkter, som også er i indkøbssystemet.  
 
Samlet set foretages der varekøb på 160 mio. kr. i organisationen, og med afsæt i de allerede gennemførte 
analyser forventes et rationale i 2017 på minimum 5 mio. kr. Dette potentiale vil stige yderligere fra 2018 i 
takt med at indkøbsadfærden på alle aftaleområderne er analyseret, og dette øgede provenu medtages i 
budgetlægningen for 2018.  
 
Besparelsen placeres i første omgang i en pulje under Udvalget for Politisk koordination & Økonomi. I takt 
med at analyserne over indkøbsadfærden gennemføres, sker der en opsamling af den påtænkte 
udmøntning på de respektive områder, hvorefter Byrådet i december 2016 godkender fordelingen på 
udvalgsniveau.  
 
Tillid som styringsværktøj: Fra ”kolde timer” til ”varme timer”  
Der er og skal være løbende fokus på, hvordan vi bruger vores arbejdstid. Uanset hvilket job vi sidder i, vil 
der være en del af vores arbejdstid, man kan kalde for ”kolde timer”.  
 
Kolde timer kan fx være administrativt arbejde, introduktion til eller gennemførsel af diverse projekter eller 
retningslinjer samt møder, planlægning og registrering. Det modsatte af kolde timer er varme timer. Det er 
typisk de timer, vi bruger direkte sammen med borgeren eller virksomheden, fx pleje, samvær og læringstid 
med børn og unge, virksomhedsbesøg.  
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Vi skal undvære nogle af de kolde timer. Det kan vi gøre ved at skrue op for tilliden, og derfor skal der i 
hele organisationen arbejdes med Tillid som styringsværktøj. Tillid betyder, at man i stedet for at bede om 
registreringer, opfølgninger og proceduretjek har tillid til, at opgaven løses som den skal. Dette vil frigøre 
”kolde timer”.  
 
Tillid som styringsværktøj er et indsatsområde, der skal give både en velfærdsmæssig og økonomisk 
gevinst. Der sættes et mål om, at det økonomiske rationale for kolde timer udgør i alt 10 mio. kr. i 2017. 
Heraf flyttes de 5 mio. kr. over til varme timer og dermed direkte velfærd for borger og virksomheder. 
Forligspartierne er enige om, at de i fællesskab vælger hvordan man prioriterer disse ekstra ressourcer til 
Kerneopgaverne og den borgernære kontakt. De andre 5 mio. kr. er reduktioner for at få budgettet i 
balance. 
 
Det er ikke muligt at lave en éntydig kategorisering af ”kolde timer”, men da det primært vedrører 
administrative og bureaukratiske rutiner kan der på grundlag af nedenstående tabel udarbejdes en fordeling 
af de 10 mio. kr.:  
 

Udvalget for: Antal 
beskæftigede 

Anslået andel 
af ”kolde 
timer” 

Vægtning Andel 

Læring 1.687 10 % 168,7 2.205.000 
Beskæftigelse 162 50 % 81,0 1.059.000 
Social Omsorg 1.108 10 % 110,8 1.448.000 
Fritid & Fællesskab 105 50 % 52,5 686.000 
Teknik 65 50 % 32,5 425.000 
Politisk Koordination & Økonomi 426 75 % 319,5 4.177.000 
I alt 3.553  765,0 10.000.000 

 
Den anslåede andel af ”kolde timer” er en overordnet vurdering af det administrative indhold i en 
gennemsnitsstilling på det enkelte udvalgsområde, og dækker over den del af stillingsindholdet, der kan 
henføres til arbejde i form af registrering, planlægning, møder o. lign. Der har været gjort et forsøg på at 
basere den anslåede andel af ”kolde timer” på baggrund af empiriske undersøgelser, men der foreligger 
ikke validt materiale, så de anførte andele er baseret på den bedst mulige vurdering. 
  
Hele geninvesteringspuljen bruges til at sikre den økonomiske balance  
I 2016 blev der arbejdet med geninvesteringspuljen, hvor alle områder skulle vurdere hvilke aktiviteter og 
opgaver, man kunne undvære eller omlægge for at sikre 1% af driftsbudgettet til geninvestering inden for 
udvalgets område. Dette blev gennemført for alle udvalg på nær ét, som valgte ikke at udpege områder der 
kunne omlægges.  
 
Denne opgave videreføres i 2017, dog sådan at midlerne i lyset af den økonomiske ubalance ikke 
geninvesteres, men anvendes i fællesskabet til at skabe balance i den samlede økonomi. 
Geninvesteringspuljen er på 18 mio. kr. i 2017. (NB: puljen kan efter pris- og lønfremskrivning til 2017-
priser opgøres til 18,2 mio. kr.). 
 
Puljen fordeles efter den hidtidige nøgle, og giver følgende resultat på udvalgsniveau: 
 

Udvalget for:  
Læring 5.855.000 
Beskæftigelse 4.433.000 
Social Omsorg 4.735.000 
Fritid & Fællesskab 603.000 
Teknik 378.000 
Politisk Koordination & Økonomi 2.205.000 
I alt 18.209.000 
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Nedsættelse af flygtningepulje  
Fra 2015 har der været afsat en central pulje til de eventuelt øgede udgifter til flygtningeområdet. Midlerne 
bliver kun fordelt efter konkret bevilling i Byrådet, da opgaverne søges tilrettelagt inden for den eksisterende 
økonomiske rammer.  
 
Den lavere tilgang af flygtningen betyder, at den centrale pulje i 2017 reduceres med 2 mio. kr. Desuden 
fastholdes det princip, at eventuelle øgede udgifter behandles i Byrådet med henblik på at tage stilling til 
konkrete bevillinger.  
 
Der sker en midtvejsevaluering i 2017, herunder stillingtagen til den centrale puljes anvendelse.  
 
Koordination af indsatser hos borgere, hvor der er iværksat mange offentlige aktiviteter  
For Hedensted Kommune – såvel som for alle landets kommuner – gælder, at et lille udsnit af borgerne 
har så tunge og komplekse sociale problemer, at de oplever en række – ofte parallelle – indsatser. Ved at 
samordne disse, og ved at indgå i dialog med den enkelte borger, familien og netværket vil der ofte kunne 
ske en fokusering af indsatsen til gavn for både borgeren og fællesskabets økonomi. 
 
Fokuseringen vil ske som et led i kerneopgavetænkningen, hvor en nytænkning og effektivisering af 
opgaveløsningen vil give den ønskede effekt.  
 
Bl.a. med afsæt i oversigter over de områder, hvor der er flest parallelle indsatser iværksat sker der følgende 
vurdering på udvalgsniveau: 
 

Udvalget for:  
Læring 1.000.000 
Beskæftigelse 200.000 
Social Omsorg 800.000 
I alt 2.000.000 

 
Udmøntningen af indsatsen sker via én fælles, administrativ gruppe der ser på tværs af alle indsatser og 
organiseringer. Denne gruppe refererer til fællesskabet af de tre politiske udvalg.  
 
Øvrige elementer, hvor det samlede initiativ er placeres inden for ét udvalgsområde  
Der er en række øvrige elementer i budgetaftalen, hvor opgaven er entydig placeret inden for ét 
udvalgsområder. Derfor giver fordelingen sig selv for følgende initiativer: 
  

• Effekt af øget indsats på beskæftigelsesområdet med 4 mio. kr.: Udvalget for Beskæftigelse.  
• Disponering af Bufferpuljen med 8,9 mio. kr.: Udvalget for Politisk koordination & Økonomi.  
• Bæredygtig drift af Dansk Produktions Univers med 0,8 mio. kr.: Udvalget for Politisk koordination 

& Økonomi.  
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Driftsbudget 2017 
 
De 4 kerneopgaver varetages af hver sit udvalg. Herudover varetages en række tekniske og 
forsyningsmæssige opgaver af et femte stående udvalg, Udvalget for Teknik. Endelig er Udvalget for Politisk 
Koordination og Økonomi ansvarlig for koordinering af økonomiske, administrative og 
planlægningsmæssige forhold. For en nærmere beskrivelse af udvalgenes opgaver henvises til 
budgetbemærkningerne for de enkelte udvalg. 

 

Udvalgenes beregnede rådemidler til driften i 2017 fremgår af nedenstående tabel: 

 
(mio. kr.) 
2017 løn- og 
prisniveau 

Budget-
ramme 
2016 2 

Kategori 
1 

Ændringer 
som følge 
af Budget- 
aftalen 

Beregnet 
rådemidler i 
2017 

Pulje 
mer-
udgifter til 
flygtninge 

Ikke-
udvalgs-
fordelte 
beløb fra 
Budget-
aftalen 

Driftsbudget 
2017 

Udvalget for:        
Læring 811,5  -11,3 800,2   800,2 
Beskæftigelse 624,6 -27,1 -11,6 585,9   585,9 
Social Omsorg 670,3 +16,7 -9,0 678,0   678,0 
Fritid & Fællesskab 89,3  -1,7 87,6   87,6 
Teknik 53,0 -2,5 +7,5 3 58,0   58,0 
Politisk Koordination 
& Økonomi 

305,6  -8,24   297,4 +4,6 +0,0 5 302,0 

I alt 2.554,3 -12,9 -34,3 2.507,1 +4,6 +0,0 2.511,7 
 
Driftsudgifterne for 2017 er ved 2. behandlingen af budgettet reduceret med i alt netto 54,4 mio. kr., hvori 
der er indregnet reduktion af puljen til merudgifter for flygtninge med 2 mio. kr. til i alt 4,6 mio. kr. og 
reduktion/fjernelse af Bufferpuljen med 9,1 mio. kr. samt at 9 mio. kr. af anlægsrammen er afsat på driften 
til asfalt, trafiksikkerhed og bygningsvedligeholdelse. De 34,3 mio. kr. fra tabellens kolonne ”Ændringer som 
følge af Budgetaftalen” fremkommer således: 
 

Reduktion af driftsudgifterne i alt -54,4 
Heraf pulje vedr. flygtninge +2,0 
Heraf Bufferpuljen +9,1 
Anlægsramme overført til driften +9,0 
Netto -34,3 

 

  

																																																													
2 Korrigeret for tekniske omplaceringer mellem udvalgene fra 2016 til 2017 og fremregnet til 2017 løn- og prisniveau. 
3 Heri indgår 9,0 mio. kr. fra anlægsrammen afsat på driften vedr. asfalt, trafiksikkerhed og bygningsvedligeholdelse. 
4 Herudover er pulje til merudgifter til flygtninge reduceret med 2 mio. kr. i forhold til budgetforslaget og Bufferpuljen med 9,1 mio. kr.  
5 De endnu ikke udvalgsfordelte beløb fra budgetaftalen (+5 mio. kr. ”varme timer” og –5 mio. kr. vedr. indkøbsaftaler) er indtil videre 
placeret under PKØ. 



	

	
	

21 

Generelle bemærkninger 

Serviceudgifterne i 2017 
 
Økonomiaftalen for 2017 indeholder en serviceramme korrigeret for lov- og cirkulæreprogram på 242,4 
mia. kr. for hele landet. I nedenstående tabel er Hedensted Kommunes beregningstekniske andel angivet. 
 

Tabel Teknisk beregning af serviceramme for 2017 (mio. kr.) Landsplan 
 Hedensted 
Kommune 

Serviceudgifter Budget 2016 (16-pl) 237.237 1.791,3 

Ændrede pris- og lønforudsætninger i 2016 -231 -1,7 
Korrigeret Serviceramme 2016 (16-pl) 237.006 1.789,6 

PL fra 2016 til 2017 (2,1 pct.) +4.931 +37,3 
Omprioriteringsbidrag / ”Effektivisering af administration” 6 -500 -3,8 

Omlægning af puljer dagtilbud og klippekort til ældre 7 +400 +3,0 

Diverse reguleringer 8 +349 +2,6 

Skæv DUT og DUT-sager 2016 m.v. +181 +1,4 

Servicerammen for budget 2017 242.367 1.830,1 
 
Serviceudgifterne i Budget 2017 udgør 1.814,9 mio. kr. i 2017 løn- og prisniveau. Serviceudgifterne udgør 
således herefter 15,2 mio. kr. mindre end den teknisk beregnede serviceramme for Hedensted Kommune 
på 1.830,1 mio. kr.  
 
De senere år har kommunernes budgetterede serviceudgifter været underlagt en sanktion i forhold til det 
aftalte niveau, således at 3 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at kommunerne overholder det aftalte 
niveau ved budgetvedtagelsen og ved regnskabsaflæggelsen. Budgetsanktionen er som udgangspunkt 
kollektiv i 2017. Budgetloven giver imidlertid Social- og Indenrigsministeren bemyndigelse til at gøre 
sanktionen delvis individuel, såfremt det vurderes at enkeltkommuner ikke har udvist en passende 
budgetadfærd.  
 
En eventuel regnskabssanktion for 2017 udmåles i forhold til de samlede kommunale budgetter for 
service. Sanktionen er delt i en individuel del (60 pct.), som betales af de kommuner, som har overskredet 
det oprindelige budget samt en kollektiv del (40 pct.). 
 

Løn- og prisskøn m.v. 
 
Budgettet er udarbejdet efter KL’s generelle løn- og prisskøn m.v. Udgifter og indtægter afsat i 2017 er 
fremregnet til 2017 løn- og prisniveau. Drifts- og anlægsudgifter i budgetoverslagsårene 2018-2020 er 
afsat i 2017 løn- og prisniveau, men de beregnede løn- og prisstigninger er afsat i et samlet beløb for 
udgifter og indtægter for hvert år.  
 
Øvrige udgifter og indtægter – renter, udligning og tilskud, skatter, afdrag på lån m.v. – er afsat i årets priser 
i alle budgetårene. 

  

																																																													
6 Jfr. Økonomiaftale 2017 hvorefter Omprioriteringsbidrag udgør 0,2 mia. kr. og ”Effektivisering af administration” udgør 0,3 mia. kr. på 
landsplan. 
7 Pulje på 250 mio. kr. vedrørende dagtilbud og pulje på 150 mio. kr. vedrørende klippekortordning til ældre lægges til 
bloktilskudspuljen fra 2017. Begge var i en udløber af finansloven for 2015 og har hidtil fungeret som tilskudspuljer. 
8 Øvrige diverse reguleringer servicerammen, herunder 188 mio. kr. til den kommunale sundhedsindsats (styrkede kommunale 
akutfunktioner og arbejdet med forpligtende kronikerplaner, lungeindsats samt fokus på patientinddragelse. 
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KL’s generelle løn- og prisskøn m.v.: 
  

Vækst i pct.  2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2018/ 
2019 

2019/ 
2020 

Lønstigning for kommunalt ansatte 1,43 1,59 2,16 2,3 2,3 2,3 
Prisstigning 0,83 1,48 2,1 2,1 2,1 2,1 
Løn- og prisstigning 1,3 1,5 2,1 2,2 2,2 2,2 
Væksten i udskrivningsgrundlaget  3,3 3,9 2,5 3,3 3,1 3,3 

 
Lønninger og priser er samlet set fremskrevet med 0,17 pct. for meget fra 2015 til 2016, såfremt de nye 
skøn for 2016 holder. Fremfor at korrigere budgetterne for 2016 til de nye skøn, er fremskrivningen fra 
2016 til 2017 nedreguleret med 0,13 pct.-point. Dette svarer til ca. 3,1 mio. kr. for den samlede drift, hvor 
løn udgør ca. 0,4 mio. kr. (0,03 pct.). Driftsområderne vil på baggrund af den lidt for høje fremskrivning til 
2016 alt andet lige opnå et lidt større overskud i 2016 end ellers, men kan ikke disponere over det ekstra 
overskud, idet disse er modregnet i 2017-budgetterne. 

	

Skatter 
 
Den kommunale indkomstskat er for 2017 fastsat uændret til 25,4 pct. Det er endvidere besluttet, at 
Hedensted Kommune for 2017 vælger statsgaranteret udskrivningsgrundlag m.v. Det statsgaranterede 
udskrivningsgrundlag for 2017 udgør ca. 7,2 mia. kr., og provenuet til Hedensted Kommune med en 
skatteprocent på 25,4 udgør ca. 1,8 mia. kr. 
 
Grundskyldspromillen er for 2017 fastsat uændret til 18,000. Provenuet for almindelig grundskyld er 
budgetteret til ca. 100,3 mio. kr., mens provenuet for produktionsjord – hvor der betales 3,2 promille i 
grundskyld – er budgetteret til ca. 8 mio. kr. og i alt udgør det forventede provenu til kommunen ca. 108,3 
mio. kr. Det er forudsat, at der frem til 2018 foretages tilbagebetalinger af grundskyld for grundejere, som 
følge af at SKAT ændrer beløb for fradrag for forbedringer og i skatteloftsberegningerne og hermed i 
vurderingerne af de enkelte ejendomme. Tilbagebetalingerne forventes at udgøre 2 mio. kr. i 2017, og 
nettoprovenuet fra grundskyld er herefter budgetteret til 106,3 mio. kr. 
 
Kirkeskatten er for 2017 fastsat uændret til 0,98 pct. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 
kirkeskat udgør ca. 6,3 mia. kr. og skatteprovenuet udgør ca. 61,7 mio. kr. i 2017. 

	

Puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner (§ 16) 
 
Puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner efter § 16 udgør 300 mio. kr. i 2017. Puljen kan søges af 
såvel kommuner med aktuelle som mere vedvarende økonomiske udfordringer.  
 
Hedensted Kommune har den 4. august 2016 fremsendt en ansøgning om tilskud på 25 mio. kr. i 2017, 
men ministeriet har den 31. august 2016 meddelt afslag på ansøgningen. 

	

Lånoptagelse 
 
Udover den allerede besluttede lånoptagelse i forbindelse med ELENA-projekt på 47,35 mio. kr. i 2017, er 
der ikke budgetteret med optagelse af lån i 2017–2020. 
 
Det forudsættes i øvrigt, at kommunens samlede låneramme udnyttes fuldt ud til ny lånoptagelse i hvert 
budgetår inden udgangen af marts året efter, indtil Byrådet evt. beslutter noget andet. 
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Likviditet/kassekreditreglen 
 
Råderumsskabelsen på 100 mio. kr. sikrer, at der kan gennemføres en genopbygning af 
kassebeholdningen. Den aktuelle status på gennemsnitslikviditeten, jfr. nedenstående tabel, er påvirket af et 
kortfristet lån til styrkelse af likviditeten og de opsparede driftsmidler, og den årlige styrkelse på 
gennemsnitlig 30 mio. kr. vil sikre, at byrådet i løbet af budgetperioden vil kunne indfri målet om en 
"disponibel" likviditet på minimum 100-120 mio. kr.: 
 

(mio. kr.) 2016 2017 2018 2019 2020 
Estimat på ultimolikviditet (kassekreditregel) 260,0 290,0 320,0 350,0 380,0 
Likviditetslån -30,0 -25,0 -21,0 -16,5 -12,0 
Opsparede drifts- og anlægsmidler -110,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 
”Disponibel” likviditet 120,0 165,0 199,0 233,5 268,0 

 
Den aktuelle status på gennemsnitslikviditeten er, som det fremgår af foranstående, påvirket af et kortfristet 
lån til styrkelse af likviditeten og de årlige opsparede drifts- og anlægsmidler, og derfor er den disponible 
likviditet væsentlig mindre end den gennemsnitlige likviditet. Ultimo 2016 forventes den disponible 
likviditet at udgøre ca. 2.500 kr. pr. indbygger, hvilket indebærer, at vi allerede i begyndelsen af 
indeværende budgetperiode indfrier målsætningen om den disponible likviditet.  
 
Nedenstående diagram viser den faktiske udvikling i samlede likviditet fra 1. januar 2015 til 30. september 
2016 samt den forventede udvikling frem til udgangen af 2020. 
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Generelle bemærkninger 

Bevillingsniveauer 
 
Hvert enkelt udvalg har en samlet bevilling, således at hvert udvalg kan foretage budgetomplaceringer 
indenfor dets samlede driftsbudget med de undtagelser, at der ikke kan omplaceres mellem 
• serviceområder (incl. aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet og ældreboliger) 
• forsyningsvirksomheder og  
• overførselsområder (kontanthjælp, forsikrede ledige m.v.). 

 
  Øvrixge undtagelser: 

•   For anlæg er bevillingsniveauet hvert omkostningssted. 
•   For langfristede tilgodehavender på 08.32 er bevillingsniveauet funktion 3. niveau. 
•   For renter, tilskud, udligning, skatter og øvrige balanceforskydninger er bevillingsniveauet 

  funktion 2. niveau. 
 

 

Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes 
økonomi for 2017 
KL og regeringen indgik den 10. juni 2016 ”Aftale om kommunernes økonomi for 2017”. Aftalen kan 
hentes på KL's hjemmeside 
 
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_78473/cf_202/Aftale_om_kommunernes_-konomi_for_2017.PDF 
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Udvalget for Politisk  
Koordination & Økonomi 

Udvalgsmedlemmer 
 
Politisk Koordination og Økonomi består af 7 medlemmer, hvoraf Borgmesteren indgår. Viceborgmesteren er 
også jævnfør Byrådets arbejdsgrundlag født medlem af udvalget. Udvalget for Politisk Koordination og 
Økonomi består således af: 
 

 

   

Kirsten Terkilsen (V), 
Borgmester og formand 

    

Jørn Juhl Nielsen (A) 
1. Viceborgmester 

Hans Henrik Rolskov 
(V) 

Bent Poulsen 
(V) 

Johnny B. Sørensen 
(A) 

  

  

Hans Kristian Skibby 
(DF) 

 

Kim Hagsten Sørensen 
(V) 
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Udvalget for Politisk  
Koordination & Økonomi 

Administrativ organisation 

 
 

 

 

Jesper Thyrring Møller 
Kommunaldirektør 

Johan Stadil Pedersen 
Vicekommunaldirektør 

Søren D. Carlsen 
Økonomichef 

 

	

Jesper Thyrring Møller er sekretær for Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi.  
Jesper Thyrring Møller har chefansvaret for kompetencegrupperne: 

• IT 
• HR & Analyse 

Jesper Thyrring Møller og Johan Stadil Pedersen har chefansvaret for kompetencegruppen: 

• Politik & Udvikling 

Søren D. Carlsen har chefansvaret for kompetencegrupperne: 

• Budget & Regnskab 
• Løn & Personale 
• Betaling & Forsikring 
• Økonomisk Sekretariat 
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Udvalget for Politisk  
Koordination & Økonomi 

Udvalgets opgaver 

Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi har ansvaret for de opgaver, der følger af Styrelseslovens § 18, 
dvs. økonomiske, administrative og planlægningsmæssige forhold. Det vil være særlig fokus på den 
koordinerende og tværgående funktion, på Strategi 2016 samt tilrettelæggelse af og opfølgning på de 
månedlige dialogmøder, herunder vedligeholdelse af Den politiske Kvartalsplan.  

Desuden vil opgaver som administration, forsikringer, planlægning, erhvervsudvikling, vækst og branding mv. 
være placeres hos udvalget: 
 

• Faste ejendomme  
På dette område afholdes der udgifter/indtægter byfornyelse. Der er endvidere afsat midler til 
driftssikring af boligbyggeri i form af støtte til opførelse af andels- ungdoms- og familieboliger. 

• Redningsberedskab 
Som en del af kommunernes økonomi for 2015 mellem Kommunernes Landsforening og 
Regeringen er det besluttet, at der fra 1. januar 2016 maksimalt skal være 20 kommunale 
beredskaber i Danmark, og at de kommunale beredskaber skal overtage beredskabsmæssige 
opgaver fra staten. 
 
Hedensted Kommune har sammen med Horsens Kommune etableret et § 60 selskab –”Horsens–
Hedensted beredskab I/S”. 
 

• Politisk organisation 
Området dækker Byrådet, kommissioner, råd og nævn samt valg. 

• Administrativ organisation 
Området dækker al det centrale administrative personale og opretholdelse af kommunens centrale 
administration herunder de administrative huse. 

• Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 
Området omfatter service til erhvervsfolk og iværksættere, landsbyer og landdistriktsudvikling, Dansk 
Produktionsunivers samt turisme, herunder tilskud til Turistforeningen.   

• Lønpuljer m.v. 
• Området dækker alt vedrørende tværgående lønpuljer m.v., herunder barselspulje, forsikringer, 

Bufferpuljen m.v. samt tjenestemandspensioner og –præmier for samtlige kommunens 
tjenestemænd. Området dækker også generelt de puljer, der vedrører kommunen på tværs; men 
ikke kan placeres objektivt ved budgetlægningen. 
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Udvalget for Politisk  
Koordination & Økonomi 

Budgetpræsentation – drift   

Område Budget 2017 (hele 
1.000 kr.) 

Faste ejendomme 1.313 
Redningsberedskab 9.123 
Tinglysningsafgift ved lån til ejendomsskatter 51 
Politisk organisation 11.605 
Administrativ organisation 232.585 
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 8.973 
Lønpuljer m.v.  38.316 
I alt 301.967 

 
Driftsbudgettet for Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi udgør for 2017 således netto 302 mio. kr.  
  
Udvalgets budgetramme i budgetforslaget blev i forhold til Budget 2016 tilført 2,6 mio. kr., idet den fælles 
pulje til merudgifter i forbindelse med den øgede flygtningekvote blev forøget fra 4 mio. kr. i 2016 til 6,6 
mio. kr. i 2017. I forbindelse med nye flygtningekvoteberegninger i løbet af budgetforløbet og budgetforliget 
er puljen siden reduceret med 2 mio. kr. igen. 
 
Herudover er der ved omplaceringer til/fra andre udvalg tilført netto 8,8 mio. kr., således at budgetrammen i 
forhold til 2016 i alt er forøget med 11,4 mio. kr. Omplaceringerne vedrører bl.a. forsikringer på 10 mio. kr., 
der flyttes til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi fra de øvrige udvalg, budget på 1,75 mio. kr. 
vedrørende opnormeringer i Senior Visitation og Handicap Visitation flyttes fra Udvalget for Social Omsorg, 
budget på 0,5 mio. kr. til opnormering af administrativt personale i Læring Børn & Unge flyttes fra Udvalget 
fra Læring. 
 
I det beregnede budgetgrundlag for 2017, er der lavet tekniske ændringer, som udvalget selv skal håndtere 
for i alt 2,2 mio. kr. Beløbet finansieres via overførte midler fra 2016, da besparelsen er etårig. Beløbet 
dækker 1 mio. kr. til den fælles barselspulje, 0,8 mio. kr. til tjenestemandspensioner bl.a. på skoleområdet, 
0,2 mio. kr. til befordringsudgifter i Børn & Familie og 0,6 mio. kr. til skærpede servicemål på erhvervsrettet 
kommunal sagsbehandling m.v.  
 
I forbindelse budgetaftalen for 2017 godkendt ved 2. behandlingen bidrager udvalget med en 
besparelsesramme på 8,2 mio. kr. Forudsætninger m.v. fremgår af budgettets Generelle bemærkninger. 
Herudover er den fælles pulje til merudgifter til flygtninge reduceret med 2 mio. kr. i forhold til budgettet 
(men forøget med 0,6 mio. kr. i forhold til 2016). Endvidere er byrådets bufferpulje, som udgør 9,1 mio. kr. i 
2017-priser, for 2017 ikke reserveret til uforudsete udgifter, men bidrager til at reducere ubalancen. Fra 
2018 er der igen afsat 9,1 mio. kr. i bufferpuljen. 
 
Indtil konkrete beslutninger er truffet, er 5 mio. kr. i forventet besparelser på bedre udnyttelse af 
indkøbsaftaler afsat som en besparelsespulje på dette udvalgs budgetramme. Det samme gør sig gældende 
for en pulje på 5 mio. kr., der forudsættes frigjort ved at gå fra ”kolde timer” til ”varme timer”, hvor 
forligspartierne er enige om, at de i fællesskab prioriterer disse ressourcer til kerneopgaverne og den 
borgernære kontakt.   
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Udvalget for Politisk  
Koordination & Økonomi 

Geninvesteringspuljen 
I 2016 blev der arbejdet med geninvesteringspuljen, hvor alle områder skulle vurdere hvilke aktiviteter og 
opgaver, man kunne undvære eller omlægge for at sikre 1 % af driftsbudgettet til geninvestering inden for 
udvalgets område. 
 
Denne opgave videreføres i 2017, dog sådan at midlerne i lyset af den økonomiske ubalance ikke 
geninvesteres, men anvendes i fællesskabet til at skabe balance i den samlede økonomi.  
Geninvesteringspuljen er på 18,2 mio. kr. for alle udvalg under et. Udvalgets andel udgør 2.205.000 kr. 
 
I nedenstående diagram vises, hvordan budgettet på samlet 302 mio. kr. er fordelt på hovedområder: 

 
Nedenstående graf viser udviklingen på det administrative område (hovedkonto 6) de seneste 5 år, 
sammenlignet med gennemsnittet på landsplan: 

1.313
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Udvalget for Politisk  
Koordination & Økonomi 

 
Hedensted Kommune ses effektivt drevet på det samlede administrative område. 
 
 

Formål og budgetforudsætninger 
 
Faste ejendomme 
Der er afsat ca. 570.000 kr. til bl.a. ydelsesstøtte i medfør af lov om byfornyelse og udvikling af byer, tidligere 
lov om byfornyelse og boligforbedring, lov om sanering m.v. Der er endvidere afsat ca. 740.000 kr. til 
driftssikring af boligbyggeri i form af ydelsesstøtte til andels-, ungdoms- og familieboliger. 
 
Redningsberedskab 
Som en del af aftalen om kommunernes økonomi for 2015 mellem Kommunernes Landsforening og 
Regeringen er det besluttet, at der fra 1. januar 2016 maksimalt skal være 20 kommunale beredskaber, og 
de kommunale beredskaber skal overtage beredskabsmæssige opgaver fra staten. 
 
Byrådet vedtog den 25. februar 2015, at der etableres et samarbejde med Horsens Kommune. 
 
Beredskabssamarbejdet er etableret som et såkaldt ”§ 60 selskab” (Kommunalt selskab efter § 60 i lov om 
kommunernes styrelse). Samarbejdet bliver benævnt ”Horsens-Hedensted Beredskab I/S” 
 
Det fremgår af ”Ejerstrategi” for Horsens-Hedensted Beredskab I/S, at Horsens og Hedensted Kommuner er 
enige om, at Horsens-Hedensted Beredskab I/S skal arbejde efter en fuld indhentelse af bloktilskuds-
reduktionen fra 2016 samt de fulde potentialer fra moderniseringsaftalen fra 2018. Horsens-Hedensted 
Beredskab I/S skal i 2016 udarbejde planer for, hvorledes disse økonomiske målsætninger kan nås. 
 
Det betyder, at der er sket en reduktion som følge af DUT-regulering i 2015 på 50 mio. kr. og i 2016 
forhøjes dette beløb til 75 mio. kr. Hedensted Kommunes andel udgør i 2015 400.000 kr. og i 2016 
600.000 kr.  
 
Fra 2018 er der yderligere indarbejdet en reduktion hvert år på 804.100 kr. i henhold til 
moderniseringsaftalen.  
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Udvalget for Politisk  
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Politisk organisation 
Der er afsat vederlag mv. til de 27 medlemmer af Byrådet, samt til de etablerede kommissioner, råd og 
nævn. Udvalgsvederlag m.v. er beregnet med udgangspunkt i udvalgsstrukturen bestående af 5 stående 
udvalg samt økonomiudvalget - Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi. Hertil kommer pension samt 
følgeudgifter. I alt er der hertil afsat ca. 9 mio. kr.  
 
Fra 2014 til og med 2017 deltager Hedensted Kommune i et forskningsprojekt vedrørende ”nye politikker 
roller”, hvor der er afsat ca. 100.000 kr. pr år. 
Fra 2013 er der etableret en pulje på ca. 2 mio. kr. pr. år til den strategiske indsats ”Øget vækst” 
(bosæt/branding). Herudover er afsat en pulje på netto ca. 2,7 mio. kr. til diverse vækstinitiativer, herunder 
indsatsen over for detailhandel og ”Borgerbil”. 
Der er afsat midler hvert år til afholdelse af et folketingsvalg. Herudover er der afsat midler til 
kommunalvalget i 2017, samt EU parlamentsvalg i 2019. Der afsættes ca. 1 mio. kr. pr. valg. 
 
Administrationsbygninger m.v. 
Samlet set har kommunen udgifter til administrative huse på ca. 5,7 mio. kr. Kommunen har 4 primære 
adresser, samt yderligere mindre lejemål rundt om i kommunen.  
 
Administrativ organisation 
Administrationen består af 4 kerneområder, samt området Politisk Koordination og Økonomi. Den 
administrative organisering tager udgangspunkt i kerneopgaverne, tilhørende bevægelser og forudsætninger. 
Hvert kerneområde har sin egen tilhørende og understøttende administrative enhed. Kerneområdernes 
organisation og underliggende kompetencegrupper og opgaver forudsættes naturligt orienteret mod 
hinanden i relevante samarbejdsrum. 
Den samlede centrale administrative normering udgør ca. 335 fuldtidsstillinger. Der sker hele tiden en 
løbende tilpasning. 
Som følge af ændrede regler vedrørende kontoplanopbygningen er de administrative udgifter og indtægter 
fra 2013 bl.a. opdelt i myndighedsopgaver, fælles IT og telefoni, jobcenter, naturbeskyttelse, miljøbeskyttelse, 
byggesagsbehandling, voksen-, ældre- og handicapområdet, det specialiserede børneområde, 
administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og øvrig drift. 
Området dækker også tværgående opgaver, herunder bl.a. budget til revision og konsulentbistand, 
kontorhold, kontingenter og IT. 
Kommunens øgede fokus på analyse og resultatstyring har udmøntet sig i kompetencegruppen HR & 
Analyse, der skal understøtte kommunens udvikling og fokus på bevægelserne i kerneområderne. 
Der er afsat midler til drift af den fælles sundhedsklinik (sundhedsordning for alle kommunens 
medarbejdere) og udgiften hertil udgør ca. 2,5 mio. kr. 
 
Hedensted Kommune har et bredt udbud af personaletilbud, herunder forskellige rabatordninger. De 
personaletilbud, der er etableret for alle kommunens ansatte, forudsættes minimum at ”hvile i sig selv” over 
tid. Ud over tilbuddene i den Fleksible Lønpakke og Sundhedsordning, omfatter personaletilbuddene også 
Fitness, Rygestopkurser og rabatordninger samt Feriefond, hvor der kan lejes sommerhus.  
 
Der er i budgettet afsat ca. 2,4 mio. kr. til GIS/IT/Data i Fritid & Fællesskab. 
I runde tal fordeler budgettet sig således:  

• Fagsystemer (abonnement, support og vedligehold) ca. 1,1 mio. kr. 
• GIS-systemer (abonnement, support og vedligehold) ca. 600.000 kr. 
• Konsulentbistand og systemtilpasninger ca. 150.000 kr. 
• Datakøb, datakonvertering og datakvalitetssikring ca. 250.000 kr. 
• Bidrag til medlemskab af bl.a. Danmarks Miljøportal, GeoMidt og GeoDanmark ca. 300.000 kr. 
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Der er afsat ca. 420.000 kr. til fysisk planlægning. Udover sædvanlige opgaver skal der udarbejdes 
planstrategi og påbegyndes kommuneplanrevision.   
 
I 2012-2015 var byggesagsområdet forretningsgjort. Forretningsgørelsen byggede på en simpel model; at 
gebyrindtægten plus ca. 1,5 mio. kr. til enhver tid skulle svare til lønudgiften i byggeserviceteamet. Som et 
led i kommunens vækstinitiativer besluttede Byrådet i januar 2016, at hverken borgere eller virksomheder, 
der skal bygge nyt, skal betale byggesagsgebyr.  
Samtidig blev processerne i byggesagsbehandlingen gennemgået og optimeret i foråret 2016. Denne proces 
har betydet nyt byggesagssystem og nye muligheder for ”straks-tilladelser”, ”tilladelse til tiden” og ”book en 
tid”. Alt sammen tiltag for at sikre en kort og effektiv sagsbehandlingstid.  
Jf. servicemålene for Bygge- & Erhvervsservice forventes de simple byggesager at være afgjort inden for 14 
dage fra det tidspunkt, hvor sagen er fuldt belyst. De mere komplicerede sager forventes afgjort inden for 28 
dage, fra sagen er fuldt belyst.  
 
I kommunen har vi haft både områder, hvorpå vi er selvforsikret, områder hvor vi har tegnet forsikringer hos 
ekstern forsikringsvirksomhed og områder hvor vi har valgt en intern forsikringsmodel for solidarisk at løfte 
omkostningen. 
Gennem en årrække er forsikringsomkostningen rent administrativt blevet fordelt på de enkelte 
omkostningssteder. Men det har ikke været synligt for aktiviteten, det har ikke været en post der kunne 
påvirkes fra aktiviteten og har derfor kun udgjort en ekstra administrationsomkostning. 
Vi havde i en længere periode arbejdet på at identificere og fjerne ikke-værdiskabende processer. Ændringen 
af Indenrigsministeriets konteringsregler – gældende fra regnskab 2016 – hvorefter vi kunne fravælge at 
fordele posterne, giver os nu de ønskede muligheder.  
Ved ikke at udkontere forsikringspræmierne, bliver posterne mere synlige som en kommunal omkostning og 
som interessefelt for en risikostyring.    
Vi vil fortsat kunne dokumentere vores omkostninger til at drive de enkelte aktiviteter, ved at beregne 
forsikringsomkostningen pr. medarbejder. De enkelte aktiviteter vil i deres regnskab kunne se, at det har sin 
pris at have skader i kraft af, at de betaler en selvrisiko forbundet med skader. 
 
Samlet gælder følgende for forsikringsområdet fra 2016: 
 

• Budgettet til forsikringer er samlet centralt under Forsikringsteamet.  
• Der foretages ikke en viderefordeling af præmier på de enkelte omkostningssteder.  
• Skadesbehandlingen –udgifter til og forsikringsgodtgørelser af skader foretages i 

Forsikringsteamet. 
• Forsikringspræmier på køretøjer og lignende viderefaktureres til ejerne. 
• Arbejdsskadeforsikringen er en selvforsikring, hvor omkostninger holdes centralt i lighed med 

præmier. 
• Nye interne forsikringer (tyveri, hærværk og glas) – ingen præmie, og omkostningerne udover 

selvrisiko holdes centralt.   
 
Det samlede budget til forsikringsområdet udgør 10,7 mio. kr. – fordelt med 3,2 mio. kr. til 
forsikringspræmier og 7,5 mio. kr. til arbejdsskadeerstatninger.  
 
Den generelle økonomiske situation og sanktionsreglerne i de årlige Økonomiaftaler, har medført en øget 
generel forsigtighed i forhold til administrationens udgifter. Der er en forventning om stadig effektivisering og 
tilpasning af udgiftsniveauet, der også er indarbejdet i budgetterne. 
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Der arbejdes gennemgående med omkostningskontrol, og vedvarende nytænkning også i 
ressourceforbruget; -både ved genbesættelse af stillinger, den administrative placering og udførelse samt det 
understøttende ressourceforbrug. 
 
Den nye tilgang med fokus på kerneområder, ny struktur samt politisk arbejdsmetode, påvirker naturligvis alle 
dele af forvaltningen. Der er indenfor Udvalget for Politisk Koordination & Økonomis område særligt fokus på 
innovative og mere effektive måder at løse opgaverne på – de understøttende funktioner.  
Der er afsat ca. 1 mio. kr. til arbejdet med innovation generelt i kommunen.  
 
Udbetaling Danmark overtog myndighedsansvaret for en række kommunale opgaver gradvist i perioden 
oktober 2012 til marts 2013, hvilket har betydet en reduktion på 11 stillinger i Borgerservice. Fra 2015 blev 
yderligere en række mindre opgaver overdraget til Udbetaling Danmark. Fra 2016 betaler kommunerne også 
direkte for IT til Udbetaling Danmark, hvor løsningen tidligere lå i betalingen i betalingen til KMD. 
Kommunens samlede administrationsbidrag til Udbetaling Danmark udgør ca. 7,8 mio. kr. i 2017. 
 
Fremadrettet ligger der vejledningsopgaver i Borgerservice i lighed med de opgaver, der er på skatteområdet. 
Dette samtidig med, at der er en forpligtigelse i loven omkring Udbetaling Danmark til at flytte borgerne til 
selvbetjening via digitale medier. 
 
I perioden 2011-2015 har indførelsen af obligatorisk digital selvbetjening på en række kommunale 
serviceområder ført til en besparelse på disse områder fundet via frigjorte timer. Disse besparelser er nu fuldt 
indfasede. Kommunerne, regionerne og Staten har i maj 2016 aftalt en ny fællesoffentlig 
digitaliseringsstrategi for perioden 2016-2020. Strategien vil i de kommende år blive udmøntet i konkrete 
initiativer inden for digitalisering og velfærdsteknologi, der vil indgå i det moderniserings- og 
effektiviseringsprogram, der er aftalt som en del af Økonomiaftalen. 
 
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 
Hedensted Erhverv har et tæt samarbejde med formændene for de enkelte Erhvervs- og Handelsstands-
foreninger. Samarbejdet udvides og styrkes i Erhvervs Tænketanken, som sammen med Hedensted 
Kommunes Krydsservice skal være med til at give bedste rammer for virksomhedens vækst og udvikling. 
Desuden arbejdes der tæt sammen med skoleafdelingen for at styrke iværksætteri i folkeskolen ved bl.a. 
involvering af lokale virksomheder. 
 
Der er også i de kommende år skarpt fokus på kommunens tiltrækningsevne som et godt sted at slå sig ned 
– både som familie og som virksomhed - med initiativer som fokusområdet ”Øget vækst” i Strategi 2016. 
 
Til Dansk Produktionsunivers, som er en del af Øget vækst-indsatsen, er der afsat ca. 0,8 mio. kr. i 2017, da 
der som følge af budgetaftalen skal arbejdes hen mod en bæredygtig drift. Budgettet for 2017 er som følge 
heraf reduceret med 0,8 mio. kr. i forhold til det hidtidige budget. I 2018 udfases yderligere 0,8 mio. kr., så 
projektet helt ophører med støtte fra kommunale midler i 2018. Arbejdet foregår i samarbejde med det 
lokale erhvervsliv, og forventes at hjemtage yderligere midler ude fra, og bidrage til øget jobs og vækst i 
Hedensted Kommune. Indsatsen for produktionsiværksættere intensiveres i tæt samarbejde med Hedensted 
Erhverv i 2016; med igangsættelse af flere initiativer der fremadrettet skal understøtte erhvervslivet og 
iværksætteri i kommunen. Bl.a. etableres Rugekassen, hvor iværksættere kan udvikle sig i et kreativt og trygt 
miljø med både nye idéer og miljø omkring sig. Herudover er der afsat ca. 850.000 kr. til leje af lokaliteter. 
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Fra 2016 er der aftalt en ny organisering af turistindsatsen, hvor der ansættes personale i kommunen, der i 
tæt samarbejde med de øvrige erhverv- og udviklingsmedarbejdere koordinerer turismeindsatser i 
kommunen. Der er afsat ca. 1,6 mio. kr. til området. Der er her ud over afsat ca. 300.000 kr. til 
turismeaktiviteter og Gudenå Samarbejdet. 
 
I 2014 er Hedensted Kommune indtrådt i samarbejdet ”Business Region Aarhus”. Visionen med 
samarbejdet er at bidrage til et stærkere erhvervsliv og arbejdsmarked, samt at området bliver et førende 
vækst- og videnscenter i Danmark. Der er afsat 460.000 kr. pr. år hertil. 
 
Hedensted Kommune har valgt at tilslutte sig samarbejdet vedrørende Aarhus som Europæisk Kulturby, 
hvilket frem til 2018 vil koste ca. 280.000 kr. årligt. Indsatsen forventes at afføde forøget interesse og 
aktivitet i regionen. Der afholdes kulturelle arrangementer i forbindelse hermed, og forventes at tiltrække 
positiv opmærksomhed omkring regionen. 
 
Til landdistriktsudvikling er der afsat ca. 3,2 mio. kr. Der arbejdes bl.a. med udvikling og aktiviteter i 
lokalområderne, borgerbudget og lokalrådene. 
 
Lønpuljer m.v. 
Der er afsat midler til barselspulje på ca. 8,3 mio. kr. pr. år, til dækning af merudgifter i forbindelse med 
kommunens samlede medarbejderstabs graviditeter og barsler. 
 
Der er afsat en bufferpulje på oprindeligt 10 mio. kr. i 2013. Det er efterfølgende besluttet, at puljen 
finansierer en permanentgørelse af kortidsophold på seniorområdet. Bortfalder kortidsophold tilbagegår 
beløbet til bufferpuljen. Puljen er i 2018-2020 på 9,1 mio. kr., mens bufferpuljen for 2017 i henhold til 
budgetaftalen bidrager til at reducere ubalancen, og der er således ikke afsat en generel bufferpulje i 2017. 
 
De foreløbigt beregnede merudgifter på driften vedr. flygtninge på 4,6 mio. kr. er samlet i en central pulje, 
hvorfra udvalgene kan søge midler til de konstaterede merudgifter. De beregnede merudgifter er i forhold til 
oprindeligt budget 2015, idet budgetterne på de enkelte driftsområder ikke siden er korrigeret i forhold til 
den øgede flygtningetilstrømning. I Budget 2016 udgjorde puljen 4 mio. kr., og er således forøget med 0,6 
mio. kr. til 2017.  
 
Der er afsat ca. 15,8 mio. kr. til tjenestemandspensioner. 
 
Anlæg 

Anlæg vedr. 2017-2020 på udvalgets område fremgår af budgettets investeringsoversigt. 

I 2017 er der i henhold til budgetaftalen afsat 14,4 mio. kr. i pulje til centerbyerne incl. areal til BMX-bane, 3 
mio. kr. i pulje til øvrig byudvikling og 3 mio. kr. i pulje til nedrivninger. 
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Udvalgsmedlemmer 
 

 

   

Ole Vind (V)  
Formand 
 

    
Kasper Glyngø (A) 
Næstformand 

 

Lars Poulsen 
(V) 

Jesper Lund 
(A) 

Peter Sebastian 
Petersen (V) 

 
 

Administrativ organisation 
Chefansvaret for Udvalget for Læring deles mellem:  

 

Sekretærerne for Udvalget for Læring er Peter Hüttel og Marianne Berthelsen. 

  

   
Peter Hüttel  Marianne Berthelsen 
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Peter Hüttel har chefansvaret for kompetencegrupperne: 

• Læring i skolen 
• Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 
• Ungdomsskolen 
• Kreativitet som en del af barnets og den unges læring 
• Administration & Økonomi 

Marianne Berthelsen har chefansvaret for kompetencegrupperne: 

• Læring i dagtilbud 
• Sundhed for børn og unge 
• Børn og familier 
• Tandplejen 
• Administration & Økonomi 

 

Udvalgets opgaver 
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de forudsætninger der gør, at det enkelte menneske 
lærer, så barnet eller den unge bliver klar til uddannelse eller job.  
Målgruppen er alle børn og unge indtil de forlader folkeskolen (til undervisningspligten ophører/til 
folkeskolens afgangsprøve). 
 
Hvad skal vi have forstand på og bringe i spil? 
• Kreativitet som en del af barnets/den unges læring både i forhold til - de specifikke kreative fag - den 

generelle læring (Musikskole, Billed- og dramaskole). 
• Viden om det enkelte barns, familiens og netværkets betydning for en opvækst, der skaber grundlag 

for læring og den videre færd i livet (Dagplejere og daginstitutioner). 
• Viden om sundhedsmæssige aspekter i forhold til børn og unges udvikling i relation til at skabe 

grundlag for læring (Sundhedstjeneste). 
• Viden om børn og unges mund og tandhygiejne (Tandpleje). 
• Viden om familier og børn med særlige problemer (Familieafdeling). 
• Viden om aktiviteter der skaber læring såvel praktisk, teoretisk og relationsmæssigt hos børn og unge 

(Skoler, SFO og PPR). 
• Viden om aktiviteter der skaber læring såvel praktisk, teoretisk og relationsmæssigt hos børn og unge, 

der ikke kan indgå i de almindelige læringsaktiviteter (Specialtilbud). 
• Viden om støtte og afhjælpning af forskellige handicap hos børn og unge samt viden om børn og 

unge der pga. deres handicap ikke kan indgå i job eller uddannelse med henblik på selvforsørgelse 
samt evne til at give hjælp, støtte og rådgivning til disse børn og unge, så de kan klare sig bedre og 
bedre selv (Handicap). 

• Give økonomisk støtte i form af tabt arbejdsfortjeneste eller til merudgifter (Sociale formål). 
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Forudsætninger 
Den bevægelse, der skal ske med barnet eller den unge, er, at han eller hun bliver klar til en uddannelse 
eller et arbejde. Det forudsætter, at: 

1. Barnet og den unge er veludhvilet, har fået sund kost og møder stabilt 
2. Familien er en del af barnets og den unges læring 
3. Barnet og den unge er i trivsel i dagplejen, børnehaven, skolen osv. 
4. Barnet og den unge skal have mulighed for succes 
5. Barnet og den unge oplever, at han eller hun i dagpleje, børnehave, skole osv. har gode relationer til 

de voksne og sine kammerater 
6. Barnet og den unge oplever værdien af at kunne og ville selv 

Barnet, den unge og familien oplever, at der er sociale og faglige kompetencer og indsigt i forhold til 
barnet og den unge, og at der er åbenhed for at inddrage andre. 

 

Budgetpræsentation 
Område Budgetforslag 2017 

(hele 1.000 kr.) 
Reduktion og tilpasning 2017 -5.488 
Læring i skolen 458.631 
PPR 26.955 
Kreativitet 3.545 
Ungdomsskolen 13.497 
Læring i dagtilbud 171.084 
Sundhed for børn og unge 8.049 
Tandplejen 19.245 
Børn og familier 104.690 
I alt 800.208 

 
Driftsbudgettet for Udvalget for Læring udgør i 2017 netto 800,2 mio. kr.  
I nedenstående diagram vises, hvordan de 800,2 mio. kr. er fordelt på aktiviteter. 
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I forhold til Budget 2016 er udvalgets budgetramme reduceret med 11,941 mio. kr., som er omplaceret til 
andre udvalg. Det drejer sig om 6,234 mio. kr. vedr. bevilling til forsikringer, som overføres til Udvalget for 
Politisk Koordination & Økonomi. Herudover overføres 5,167 mio. kr. til Udvalget for Social Omsorg og 
Udvalget for Beskæftigelse, hvor handleforpligtelsen på 7 unge i 2016 flyttes til henholdsvis Voksenhandicap 
og Psykiatri. Endelig omplaceres 0,54 mio. kr. til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi til finansiering 
af opnormering af administrativt personale i Børn & Unge. 
 
Forventede merudgifter som følge af de øgede flygtningekvoter i 2016 og 2017 på ca. 9,1 mio. kr. er afsat i 
en samlet pulje under Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi. 
 
Øvrige budgetkorrektioner i budgetforslaget på netto 2,2 mio. kr. finansieres og håndteres af udvalget selv. 
 
I forbindelse budgetaftalen for 2017 godkendt ved 2. behandlingen bidrager udvalget med en 
besparelsesramme på 11,3 mio. kr. Forudsætninger m.v. fremgår af budgettets Generelle bemærkninger. 
 
Geninvesteringspuljen 
I 2016 blev der arbejdet med geninvesteringspuljen, hvor alle områder skulle vurdere hvilke aktiviteter og 
opgaver, man kunne undvære eller omlægge for at sikre 1 % af driftsbudgettet til geninvestering inden for 
udvalgets område. 
Denne opgave videreføres i 2017, dog sådan at midlerne i lyset af den økonomiske ubalance ikke 
geninvesteres, men anvendes i fællesskabet til at skabe balance i den samlede økonomi.  
Geninvesteringspuljen er på 18,2 mio. kr. for alle udvalg under et. Udvalgets andel udgør 5.855.000 kr. 
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Formål og budgetforudsætninger 
 
Anlæg 
Der er på investeringsoversigten afsat 35 mio. kr. til skolerenoveringer i 2017. Investeringerne retter sig mod 
Hedensted, Rask Mølle og Lindved skoler.  
 
Læring i skolen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og Ungdomsskolen 
 

• Folkeskoleområdet (Viden om aktiviteter der skaber læring såvel praktisk, teoretisk og 
relationsmæssigt hos børn og unge). 

• PPR-området (Viden om aktiviteter der skaber læring såvel praktisk, teoretisk og relationsmæssigt 
hos børn og unge). 

• Specialundervisning og specialtilbud (Viden om aktiviteter der skaber læring såvel praktisk, teoretisk 
og relationsmæssigt hos børn og unge, der ikke kan indgå i de almindelige læringsaktiviteter). 

• Ungdomsskolens heltidsundervisning (Viden om aktiviteter der skaber læring såvel praktisk, 
teoretisk og relationsmæssigt hos børn og unge). 

• Musikskole, Billed- og dramaskole (kreativitet som en del af barnets/den unges læring i forhold til - 
de specifikke kreative fag - den generelle læring) 

 
Folkeskoleområdet er i fuld gang med en stor omstilling, og er præget af, at folkeskolereformen, den længere 
skoledag og de nye arbejdstidsregler er i ved at blive implementeret. Endvidere er der en lang række 
igangværende initiativer, hvoraf arbejdet med disse og opfølgningen herpå udfoldes nedenfor: 
 

• Inklusionseftersyn nationalt og inklusionspulje lokalt 
• Kompetencedækning i folkeskolen 
• Læringsportal  
• Fælles Bibliotekssystem 
• Kvalitetsrapport 2.0 og kriteriebaserede nationale test  
• Trivselsmålinger 

 
Regeringen fremlagde i sit regeringsgrundlag ”Sammen om Danmark” et ønske om et eftersyn af inklusion i 
folkeskolen for at afdække proportionerne i omstillingen til inklusion, identificere hovedproblemer og komme 
med anbefalinger til den praktiske implementering. Ekspertgruppens kortlægning af proportionerne i 
inklusionsindsatsen viser, at omstillingen til øget inklusion har betydet, at flere elever er blevet en del af 
almenundervisningen. Tidligere har der været en overrepræsentation i de segregerede specialtilbud af 
drenge, elever af anden etnisk herkomst og elever af forældre med kort eller ingen uddannelse, og den 
overrepræsentation er blevet mindre. 96 pct. målsætningen for inkludering erstattes af et mere ambitiøst mål 
om inkluderende læringsmiljøer for alle børn, med fokus på progression i læring og trivsel for det enkelte 
barn. 
 
Aftalen om fuld kompetencedækning i 2020, som er indgået som led i reformen af folkeskolen (jf. 
økonomiaftalen for 2014), indebærer, at undervisningen i 2020 som udgangspunkt skal varetages af lærere 
med undervisningskompetence (linjefag eller kompetencer svarende hertil). Kompetencedækningsgraden er 
steget med ca. 3 pct. point siden aftalens indgåelse i 2013. Der er foretaget fire målinger i hhv. 2012/2013, 
2013/2014, 2014/2015 og 2015/2016. I 2015/2016 udgør kompetencedækningsgraden 83,2 pct. og 
næste år skal delmålet om 85 pct. være opfyldt.  
 
Læringsportalen MinUddannelse er nu anskaffet i Hedensted Kommune og samtidig er tidsplanen for 
kommunernes anskaffelse af en samarbejdsplatform ændret i forhold til det tidligere udmeldte. Den 
indgåede udfasningsaftale med leverandøren af SkoleIntra, Itslearning, bliver forlænget, så kommunerne 
fortsat vil kunne benytte SkoleIntra, indtil en ny løsning i 2019 er fuldt implementeret. 
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Fælles Bibliotekssystem (FBS) er et moderne og tidssvarende system med fokus på back-office funktioner, 
der skal understøtte samarbejdet mellem folke- og skolebiblioteker. Formålet med FBS er også at sikre 
kommunerne lavere it-udgifter og muliggøre effektiviseringer gennem lavere administrationsomkostninger. 
 
Den nye kvalitetsrapport 2.0 er godkendt af byrådet for 2014 og senest for 2015. Denne er forenklet i 
forhold til kvalitetsrapport 1.0, og hovedfokus er nu på resultater frem for på input og aktiviteter. Den nye 
kvalitetsrapport understøtter i højere grad end tidligere, at rapporten kan bruges som et fremadrettet mål- og 
resultatstyringsværktøj, som danner grundlag for en dialog i kommunalbestyrelsen mv. Med de nye 
kriteriebaserede tilbagemeldinger på de nationale tests bliver elevernes resultater i dansk, læsning og 
matematik fremover vurderet i forhold til faglige kriterier. Det betyder, at testene bedre kan tjene som et 
pædagogisk værktøj til understøttelsen af den faglige udvikling samt understøtte lærernes løbende 
tilbagemeldinger til den enkelte elev og forældrene. Fra foråret 2015 har skoler og kommuner fået stillet de 
nye kriteriebaserede tilbagemeldinger til rådighed. 
 
Trivselsmålinger: Elevernes trivsel måles nu årligt og Undervisningsministeriet tilbyder fra 2016 et nyt værktøj 
til trivselsmålingen, som også vil indeholde et modul om undervisningsmiljø. For skolerne danner 
resultaterne af trivselsmålingen grundlag for et systematisk arbejde med elevernes trivsel og 
undervisningsmiljø på skolen som helhed og i den enkelte klasse.  
 
Nye initiativer i 2017 vedrører: 

• Økonomiaftalen 2017  
• Særlige tilbud til udenlandske børn og unge og undervisning i dansk som andetsprog 
• Lovmæssige ændringer i friskoler og efterskolers medansvar for integrationen 
• Aftale om reform af de gymnasiale ungdomsuddannelser 

 
KL og regeringen er enige om, at folkeskolereformen er på rette spor, og at kommunerne, lærerne, 
pædagogerne og det øvrige personale yder en stor indsats. Der er fortsat fokus på den betydelige og lange 
omstilling, som fortsat følges tæt af regeringen og KL. Der sættes specielt fokus på, at det er vigtigt at udnytte 
de fleksible muligheder for tilrettelæggelse af undervisningen til gavn for elevernes læring og trivsel. KL og 
regeringen er i forlængelse af regeringens inklusionseftersyn enige om at se på, hvordan den enkelte elevs 
progression kan følges, hvilket så skal indgå i forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2018. KL og 
regeringen er herudover enige om, at det høje ambitionsniveau for folkeskolen stiller nye og skærpede krav 
til skolelederens rolle. KL og regeringen vil nedsætte en arbejdsgruppe, der skal undersøge mulighederne for 
at understøtte og styrke kompetenceudviklingen af skoleledere. KL har formandsposten i arbejdsgruppen, 
som vil afrapportere inden udgangen af 2016. KL og regeringen er enige om at undersøge og drøfte forslag 
til afbureaukratisering og regelforenkling i efteråret 2016. Eksempler på forslag i forhold til folkeskoleområdet 
er mulighed for fælles ledelse og fælles bestyrelse for dagtilbud og skole, revision af pædagogiske 
læreplaner, enklere indberetninger i forbindelse med kompetencedækningskravet mv. 
 
Folketinget vedtog i juni en lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til udenlandske 
børn og unge. Hedensted Kommune har benyttet mulighederne i loven og oprettet særlige tilbud om 
grundskoleundervisning til udenlandske børn og unge i kommunalt regi uden for rammerne af folkeskolen. 
Bestemmelserne i folkeskoleloven finder derfor ikke anvendelse for disse tilbud, medmindre det fremgår af 
loven. Folketinget har endvidere ny vedtaget en justeret bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i 
dansk som andetsprog. Kommunerne får med forslaget mulighed for større fleksibilitet i organiseringen af 
modtagelsesklasser. Endvidere ændres reglerne, så elevens timer i modtagelsesklassen fastlægges ud fra en 
vurdering af den enkelte elevs behov.  
 
Som led i ovennævnte lovændringer sker der også ændringer af friskoleloven og lov om efterskoler. 
Ændringerne betyder, at mulighederne for, at friskoler og efterskoler kan tage et medansvar for integrationen, 
forbedres. Med de foreslåede ændringer kan frie grundskoler optage elever i et særligt tilbud om 
grundskoleundervisning for udenlandske elever i den undervisningspligtige alder, og kommunerne får 
mulighed for at yde tilskud til en efterskole eller en fri fagskoles driftsudgifter for en elev, som er kommet til 
Danmark som uledsaget mindreårig flygtning. 
Som led i gymnasiereformen er det aftalt, at der skal foretages justeringer af vurderingen af uddannelses-
parathed i 8. klasse og forskellige andre initiativer i overgangen mellem grundskolen og gymnasiet. Det vides 
endnu ikke, hvad de opgavemæssige og økonomiske konsekvenser vil blive for kommunerne.  
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For 2017 gælder det, at forudsætningerne på stort set alle områder er de samme som i 2016. Budget-
forudsætningerne på folkeskoleområdet følger den af byrådet godkendte tildelingsmodel ’Justerede 
ressourcetildeling som følge af folkeskolereform’. Denne blev besluttet af byrådet med virkning fra august 
2014 og viderefører principperne i den tidligere tildelingsmodel, og samtidig indarbejdes de beregnings- og 
finansieringselementer, der følger som konsekvens af folkeskolereformen. Budgetterne for kommunens 
almenundervisning bygger endvidere på følgende elevtalsforudsætninger:  
 

Skoleår 2016-2017 0.-3. kl. 4.-6. kl. 7.-9. kl. 10. kl. I alt elevtal  Specialkl. 
Barrit  57 51   108  24 
Daugård 59 51   110   
Glud 78 84   162   
Hedensted 341 275 220  836   
Hornsyld 88 71   159   
Juelsminde 145 132 251 32 560   
Korning 40 6   46   
Ølholm 52 30   82   
Lindved 108 112 109  329   
Løsning 117 128 207  452  56 
Rask Mølle 177 135 162  474  29 
Rårup 73 59   132   
Skolen i Midten   238  238   
Stenderup 88 64   152   
Stjernevejskolen 209 177 224  610  46 
Stouby 72 74   146   
Tørring 169 121 144 35 469   
Uldum 86 56   142   
Ølsted 63 42   105   
Øster Snede 98 64   162   
Åle-Hjortsvang 41 38   66   
I alt 2.161 1.770 1.555 67 5.553  155 

 
Skoleår 2017-2018 0.-3. kl. 4.-6. kl. 7.-9. kl. 10. kl. I alt elevtal  Specialkl. 
Barrit  67 35   102  24 
Daugård 59 46   105   
Glud 74 86   160   
Hedensted 330 272 266  868   
Hornsyld 82 71   153   
Juelsminde 134 124 263 32 553   
Korning 40 7   47   
Ølholm 47 40   87   
Lindved 103 101 118  322   
Løsning 117 118 216  451  56 
Rask Mølle 158 128 168  454  29 
Rårup 75 55   130   
Skolen i Midten   233  233   
Stenderup 90 64   154   
Stjernevejskolen 171 186 206  563  46 
Stouby 67 65   132   
Tørring 168 123 140 35 466   
Uldum 88 67   155   
 Ølsted 69 42   111   
Øster Snede 85 64   149   
Åle-Hjortsvang 47 30   77   
I alt 2.071 1.724 1.610 56 5.472  155 

 
PPR: Rådgiver og vejleder skoler, dagtilbud og forældre med henblik på at understøtte udvikling og læring 
hos børn og unge (0-18 år). 
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SFO-området: Den længere skoledag fra aug. 2014 medførte, at belægningsgraden i tilbuddene faldt de 
første måneder; men herefter har belægningsgraden igen været stigende. Da helhedsskolen i Hedensted 
blev indført for 10 år siden var oplevelsen også, at belægningsgraden faldt det første år. Efterfølgende 
konstateredes det dog, at belægningsgraden efter et par år igen steg. Der budgetteres nu ud fra en 
forudsætning om 1.815 børn. 
  
Ungdomsskolens heltidsundervisning: Budgetforudsætningerne for Ungdomsskolen er uændrede.  
 
Kreativitet (Musikskole, Billed- og dramaskole). Der er videreført et budget på kr. 440.000 fra Musikskolen 
som følge af oprettelse af ’Musiktalent Tørring’, hvor personale aflønnes af musikskole. 
 
Sundhedsområdet 
 

Sundhed for børn og unge  
Trivsel, sundhed og læring er hinandens forudsætninger. I forhold til læring handler trivsel både om samvær, 
sociale relationer og fællesskabets betydning for følelsen af at høre til, samt om børnenes sundhed. Jo bedre 
sundhed og trivsel, jo bedre læring og udvikling. Derfor tilbyder Hedensted kommune sundhedspleje til 
småbørnsforældre samt skoleelever. Der tilbydes 6 standardbesøg til alle familier i barnets 1. leveår. Ved 1. 
barn tilbydes dog 7 standardbesøg. De regelmæssige besøg til alle børnefamilier afsluttes ved 1½ års 
alderen. Børn med særlige behov tilbydes besøg efter individuelt fagligt skøn. Graviditetsbesøg tilbydes til 
familier med særlige behov efter henvisning fra tværfaglige samarbejdspartnere. Der er et specielt tilbud til 
unge mødre samt kvinder med fødselsdepression. I skolen ses alle eleverne 5 gange i løbet af deres 
skoletid, elever med særlige behov følges hyppigere. Der er tilbud om sundhedspædagogisk undervisning på 
enkelte klassetrin, bl.a. pubertetsundervisning i 5 klasse. 
Sundhedsplejen tilbyder skilsmisseforebyggende kurser (PREP) til forældre med problemer i parforholdet. 
Budgettet til sundhedsplejen er beregnet ud fra det forventede antal børn i forskellige alderskategorier 
sammenholdt med prisen på de ydelser, som kommunen leverer. 
Accelererede patientforløb med flere ambulante fødsler og tidlig udskrivning medfører risiko for 
genindlæggelser, og kræver hurtig og tæt opfølgning af sundhedsplejen. Hedensted Kommune har et 
weekendberedskab, sådan at alle nyfødte bliver tilset 4. eller 5. dagen efter fødslen. 
Hver 4.-5. barn er overvægtig, halvdelen af dem i en grad så det er truende for deres helbred, fremtidige 
arbejdsevne og sundhedsudgifterne. Hedensted Kommune har derfor en særlig indsats i form af 
Overvægtsklinik, hvor børn og familier behandles via tæt og struktureret indsats. 
Det tværfaglige samarbejde er øget i forhold til børn med særlige behov. Fokus er på forebyggelse og tidlig 
indsats via gruppetilbud til børn der mistrives, børn fra hjem med skilsmisse, unge sårbare mødre sat kvinder 
med fødselsdepression. 
 
Tandplejen  
Hedensted Kommune tilbyder i henhold til lovgivningen en række ydelser indenfor tandplejeområdet. Det 
drejer sig om: 

• Vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje til alle børn og unge (0 til og med 17 årige). 
• Omsorgstandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller 

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

udnytte de øvrige tandplejetilbud.  
 
Tandplejen er organiseret som en kombination af 2 kommunale klinikker og en fastprisaftale med 12 private 
klinikker. Kun på disse klinikker kan det gratis tandplejetilbud modtages for 0-15 årige. 16-17 årige kan 
modtage det gratis tandplejetilbud på hvilken klinik de måtte ønske. 
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De kommunale klinikker har udover de 0-17 årige både omsorgstandpleje og specialtandpleje. 
 
Budgettet til tandplejen er beregnet ud fra det forventede antal tilmeldte børn- og unge i hhv. privat og 
kommunalpraksis samt den fastsatte pris i henhold til fastprisaftalen mellem Hedensted Kommune og de 
privatpraktiserende tandlæger.  
 
Læring i dagtilbud samt børn og familier 
 

• Læring i dagtilbud: Viden om det enkelte barns, familiens og netværkets betydning for en opvækst, 
der skaber grundlag for læring og den videre færd i livet. 

• Børn og familier: Familieafdelingens overordnede mål er at bidrage til, at de børn og unge, der har 
særlige behov, trives bedst muligt og vokser op i trygge og udviklende rammer. Derigennem sidestilles 
de med andre børn og unge bedst muligt, så de bliver i stand til med tiden at tage en uddannelse og 
et arbejde, for derefter at blive selvforsørgende og i stand til at skabe gode betingelser for et godt 
ungdoms- og voksenliv. Omdrejningspunktet er at øge barnets trivsel og udviklingsmiljø, så det bliver i 
stand til at tage imod læring på de forskellige udviklingstrin. Dette sker på 3 niveauer: 
o Forebyggende (konsulentstøtte, opdyrkning af netværks ressourcer, råd og vejledning mv.) 
o Supplerende (indsatser) 
o Sikring (døgnanbringelser) 

 
På alle 3 niveauer inddrages forældrene og netværket - og der arbejdes med forældrene på aktør niveau, og 
udvikling af forældrenes evner til at skabe de bedste forudsætninger for deres barn og dets udvikling. 
 
Viden om familier og børn med særlige problemer (familieafdelingen). Viden om støtte og afhjælpning af 
forskellige handicap hos børn og unge samt viden om børn og unge der pga. deres handicap ikke kan indgå i 
job eller uddannelse med henblik på selvforsørgelse samt evne til at give hjælp, støtte og rådgivning til disse 
børn og unge, så de kan klare sig bedre og bedre selv (Handicap). Give økonomisk støtte i form af tabt 
arbejdsfortjeneste eller til merudgifter (Sociale formål). 
 
Læring i dagtilbud (Dagplejere og daginstitutioner) 
Som udviklingen ser ud i 2016, kommer der yderligere et lille fald i børnetallet til 2017. Det betyder, at der 
fortsat må påregnes en nednormering af dagpleje samt daginstitutioner over de næste 2-4 år. 
 
Det samlede budget er beregnet ud fra en fordeling af børn efter følgende model: 
 

Kommunale dagtilbud: 
Vuggestuepladser 271 børn (2016:    251) 
Dagplejepladser 477 børn (2016:    503) 
Børnehavepladser   1.212 børn (2016: 1.222) 

Private dagtilbud og pasningsordninger: 
Vuggestuepladser 24 børn (2016:   24) 
Børnehavepladser 150 børn (2016: 150) 
Private pasningsordninger 70 børn (2016:   70) 

 
Med finansloven for 2015, blev der afsat en pulje på 250 mio. kr. til mere pædagogisk personale på 
dagtilbudsområdet i 2015 og 2016. Fra og med 2017 overgår puljen til kommunerne via bloktilskuddet. 
Hedensted Kommunes andel heraf udgør ca. 2 mio. kr. Puljen anvendes til ressourcekonsulenter, 
pædagogisk sparring i dagplejen, samt en fordeling på institutionerne efter socioøkonomiske kriterier. 
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Projekt klar til læring: 
Hele læring – børn og unge samarbejder med tandplejen og sundhedsplejen, i et projekt, om at gøre børn 
og unge klar til uddannelse og job. 

Der er fokus på udvikling af 7 grundlæggende kompetencer, som alle understøtter det at kunne lære (eks. 
robusthed, nysgerrighed og behovsudsættelse). Et vigtigt fokus er desuden forældreinddragelse/deltagelse, 
så der opbygges en fælles forståelse, et fælles ansvar for børnenes læring for både hjemmet og de 
professionelle. Indsatsen har sit afsæt hos chefer og kompetencegruppeledere. Der er en tværgående 
styregruppe, samt to koordinatorer på indsatsen. 
 
Dagplejen  
Budget 2017 er tilpasset det faldende børnetal ud fra en belægningsprocent på 90 pct.  
Belægningsprocenten er udtryk for i hvor høj grad, den enkelte dagplejer er fyldt op med 4 børn. At 
belægningsprocenten er under 100 skyldes, at der ikke kan regnes med fuld belægning i perioderne 
før/efter fx uddannelsesforløb, ferie, afspadsering eller opsigelser. 
 
Selvom børnetallet er faldende, er budgettet til 2017 udvidet med 2,5 mio. kr. i forhold til 2016, dette sker 
på baggrund af kompetenceudvikling, der giver en anden gennemsnitsløn i dagplejen. 
 
Daginstitutioner 
Budget 2017 er lagt ud fra det forventede børnetal i den respektive institution. 
 
Daginstitutionerne arbejder med lønsumsstyring, og der sker fortsat kapacitetstilpasning i forhold til faldende 
børnetal. 
 
  

Udvikling	i	børnetal	fra	2010	–	
2016.	

Aldersgrupperne	0-5	år	-	Dagtilbud	

Tendensen	er	at	der	over	de	sidste	4-5	år,	har	været	
et	markant	fald	i	børnetallet	fra	3.619	børn	i	2010	til	
2.849	børn	i	aldersgruppen	0-5	år	pr.	1.	april.	2016	
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Private børnepassere og daginstitutioner 
Antallet af børn, der passes af private børnepassere og i private dagtilbud i Hedensted Kommune er 
stigende, og budgettet er derfor udvidet med 1 mio. kr. i forhold til 2016, da flere forældre vælger privat 
pasningsmuligheder. 
 
Børn og Familier (Familieafdeling og Børnehandicap) 

 
Familieafdeling 
Familieafdelingen er opdelt i en myndighedsdel og en leverandørdel. Myndigheden modtager og afklarer 
underretninger efter gældende lovgivning, foretager de lovpligtige socialfaglige undersøgelser, foretager 
vurdering af børnenes/familiernes behov, opstiller mål, handleplaner, fører tilsyn med det enkelte barn, og 
sikrer at handleplanen overholdes. Leverandøren har til opgave, at sikre, at handleplanen føres ud i livet. I 
Familieafdelingen ligger myndighedsdelen hos socialrådgiverne og leverandørerne er bl.a. Familiecenteret 
(familiekonsulenter, behandlere) Bakkevej (herunder Familieplejen), Ungeindsatsen m.fl.  
 
Myndighedsdelen er opdelt i geografiske distrikter og indgår i et tæt samspil med andre faggrupper (PPR, 
skolerne, daginstitutionerne, dagplejen og sundhedsplejen), som har kendskab til børnene og de unge. 
Politiske målsætninger jf. den sammenhængende børnepolitik: 

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

 
Der forventes overordnet set ikke et fald i antallet af børn og unge med særlige behov for hjælp og støtte via 
familieafdelingen. I samarbejde med institutionen Bakkevej er der udviklet et dagbehandlingstilbud for at 
forebygge døgnanbringelse til de børn og unge, hvor der i et samarbejde med forældre og netværk skabes 
de fornødne rammer og sikring af barnet og den unges udviklingsmiljø. Den månedlige udgift pr. barn 
andrager 35.000 kr., som skal ses i forhold til en månedlig udgift på 65.000 - 85.000 kr. for døgnophold på 
Bakkevej. Der sker løbende en vurdering af, hvorvidt der er nuværende anbragte børn og unge, som vil 
kunne profitere af dagforanstaltningen, ligesom der i forbindelse med kommende overvejelser om 
anbringelser vil ske vurdering af, hvorvidt barnets behov imødekommes ved dagforanstaltningen. Der 
forventes et fortsat fald i antallet af aflastningsordninger. 
 
Nøgletal for foranstaltninger af forskellige anbringelsestyper:   
  
 Døgn-

institution 
Ophold- 
steder 

Kost-/ 
Efterskole 

Familie-pleje Net-værks-
familier 

Eget værelse Aflastning 
 

Budget 2011 11,17 8,00 1,00 38,25 1,00 6,00 52,00 
Budget 2012 9,67 9,00 4,50 42,00 7,00 4,00 56,00 
Budget 2013 11,00 13,50 3,00 39,50 6,00 2,33 66,00 
Budget 2014 11,00 16,00 3,00 37,00 6,00 1,00 65,00 

Budget 2015 13,00 13,00 3,00 34,42 6,00 3,00 47,00 
Budget 2016 15,00 11,00 2,00 39,00 7,00 2,00 41,00 
Budget 2017 14,00 8,00 2,00 43,00 7,00 1,00 35,00 

 
Anbringelser på døgninstitutioner  
Der er til budget 2017 afsat ressourcer til 14 børn, hvilket er et mindre fald i forhold til året før. 
Aldersmæssigt er der tale om en spredning fra 6 til 20 år. 
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Anbringelser på opholdssteder 
Der er afsat ressourcer til 8 børn i budget 2017, hvilket er et betydeligt fald ift. tidligere år. Derudover er 2 
børn anbragt, hvor der modtages mellemkommunal refusion. Aldersmæssigt er der tale om en spredning fra 
9 til 22 år. 
 
Anbringelser i familiepleje  
Der er en stigning i antallet af børn, der anbringes i familiepleje. Der er afsat ressourcer til 43 børn i 2017, 
hvilket er 10 højere end 2 år tidligere. Derudover er et barn anbragt, hvor der modtages mellemkommunal 
refusion. Aldersmæssigt er der tale om en spredning fra 3 til 22 år. 
 
Anbringelser i netværkspleje  
Der forventes over de næste år en stigning i antallet af børn, der anbringes i netværket. I budget 2011 var 
afsat til 1, i 2017 er afsat ressourcer til 7. Aldersmæssigt er der tale om en spredning fra 3 til 18 år. 
 
Aflastning i plejefamilier  
Der er i løbet af årene 2014 - 2016 sket et stort fald i antallet af aflastningsordninger, og der er nu 
budgetlagt med 35 børn i forhold til 65 børn i 2014. Medio 2013 er der åbnet mulighed for at 
Familieafdelingen kan benytte aflastningstilbud på Søndergården, og vil være udgiftsneutral for 
Familieafdelingen. Ved bevilling af aflastning fremadrettet vil der ske en afklaring af, hvorvidt barnets behov 
kan imødekommes ved Søndergårdens tilbud.  
 
Sikrede afdelinger  
På området for udsatte børn og unge findes en række sikrede døgninstitutioner. Disse anvendes 
hovedsageligt som alternativ til varetægtsfængsling eller som led i en ungdomssanktion. De sikrede 
døgninstitutioner finansieres dels ved en fast årlig takst pr. helårsanbringelse og dels ved objektiv finansiering 
og fordeles efter kommunernes andel af de 14-17 årige. 
 
Ophold på familieinstitution  
Der har i de senere år været en markant stigning i gravide kvinder med store følelsesmæssige-, sociale- og 
udviklingsmæssige udfordringer. Det medførte en stor stigning i antallet af familier, hvor det af hensynet til 
barnets sundhed og udvikling var nødvendigt at afdække forældrenes ressourcer under døgnophold. I 2015 
blev flere af undersøgelserne foretaget ambulant i hjemmet med gode resultater til følge og væsentlig 
nedgang i udgifterne til forældreevne undersøgelser. Dette fortsatte i 2016 og i budgettet for 2017 er der 
kun afsat midler til 1 mor/barn ophold på familieinstitution. 
 
Generel udvikling 
Der konstateres i perioden fra 2007 til 2014 en kraftig stigning i det samlede antal af børn, der har en 
børnesag i Familieafdelingen på grund af særlige behov. Der er oprettet et Modtagerteam i afdelingen, 
således at der foretages en afklaring af, hvorvidt henvendelser om børn og unge, der ikke har et aktivt forløb i 
Familieafdelingen, kan imødekommes ved et forebyggende tiltag enten via eksisterende tiltag udenfor 
afdelingen eller via et kort § 11.3 vejledningsforløb. Vurderes dette ikke at være foreneligt med barnets 
behov, videresendes familien til socialrådgiver, der foretager den lovpligtige § 50 undersøgelse for afdækning 
af barnets behov, ressourcerne i familie og netværk til løsning heraf og hvilken indsats der skal suppleres 
med. Samlet set forventes ikke et fald i antallet af henvendelser og antallet af børnesager, men det 
konstateres, at en stor del af henvendelserne imødekommes ved et forebyggende og kort forløb, og antallet 
af § 50 undersøgelser er faldende.  
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Der konstateres en skærpet opmærksomhed fra samarbejdspartnere og borgere mht. børn, der antages at 
have behov for særlig støtte, hvilket har medført en stigning i antallet af underretninger om børn. I 2011 
modtog familieafdelingen 299 underretninger. Tallet var i 1. kvartal 2016 på 83 underretninger med en 
betragtelig stigning i underretninger vedr. overgreb. 
 
Der vil fremover blive sat endnu mere fokus på det forebyggende i et tæt samspil med andre afdelinger 
(Sundhedspleje, Sundhedsfremme og de øvrige afdelinger, der arbejder med Børn og Unge). Organisationen 
har i højere og højere grad kunne løse opgaverne fagligt tilfredsstillende, hvilket har medført, at udgifterne til 
eksterne konsulenter m.v. er reduceret til et minimum.  
 
Set fra Familieafdelingens myndighedsvinkel har det betydet store krav til omstilling i afdelingen for at 
honorere denne stigning. Den enkelte rådgiver arbejder med et gennemsnit på ca. 25-35 børnesager 
indenfor Familieafdelingen jf. lovkrav til børnefaglige undersøgelser, handleplaner, opfølgninger, aktivt 
inddragelse af netværket og behovet for et tæt tværfagligt samarbejde samtidig med, at socialrådgiveren øger 
sin tilstedeværelse i de lokale netværk omkring børnene og deres familier bl.a. skoler, daginstitutioner – og 
45-55 indenfor Børnehandicap. 
 
Desuden har den generelle stigning af børnesager betydet et større pres på ydelser fra Ankersvej og 
Familiecentret, som leverer en større andel af hjælpen til det enkelte barn og dets familie. Dette har krævet 
store krav til omstilling og ressourceanvendelse for fortsat at kunne imødekommende behovene, så 
afdelingen fortsat benytter et minimum af eksterne ydelser. 
 
Børnehandicap  
Børnehandicap er ligesom Familieafdelingen organiseret med udgangspunkt i en myndighedsdel og en 
leverandørdel. Myndighedsdelen består af socialrådgivere, der træffer afgørelser i såvel forhold til økonomisk 
kompensation som forskellige former for støtte.  
Leverandørdelen består af et aflastningstilbud ”Søndergård” samt et eftermiddagstilbud ”Club Hub”. 
Børnehandicap gør også brug af Familiecentrets ydelser. 
 
Det kommunale aflastningstilbud Søndergård blev oprettet i 2010 og blev finansieret ved hjemtagelse af 
foranstaltninger fra CFA Bygden i Vejle og kan tilbyde aflastning til 11 helårstilbud. 
 
Eftermiddagstilbuddet ”Club Hub” er oprettet i 2013, og er finansieret af skole- og handicapafdelingen. 
 
Øvrige eksterne leverandører er 

• Døgnplejefamilier 
• Private opholdssteder 
• Aflastningsfamilier 
• Døgninstitutioner 
• Kontaktpersoner til at støtte den handicappede og dennes familie 

 
Handicapafdelingen har udfærdiget følgende visioner: 

• At være let tilgængelig for den handicappede borger og de pårørende 
• At have en høj grad af vidensdeling internt og eksternt 
• At tilrettelægge tilbud der er med til at skabe sammenhæng og helheder i borgerens liv 
• Aktivt at indgå i tværfagligt samarbejde med andre aktører i kommunen med det formål at skabe 

relevante tilbud og løsninger for borgeren. 
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• At være på forkant med udviklingen, fastholde fokus og være eksperimenterende mht. tilbud og 
faglighed. 

 
Det er Børnehandicaps ansvar at foretage skøn og beregninger vedr. udbetaling af kontante ydelse til: 

• Merudgifter ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne § 41 
• Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat 

funktionsevne  
§ 42 

• Udgifter i fm. køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i fm. hjemmetræning § 32 stk. 8 
 

Der er 50 pct. statsrefusion på udgifterne på nær udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber m.v. 
 
Nøgletal for foranstaltninger af forskellige anbringelsestyper:    
 

 
 

Døgn-
institution 

Ophold- 
steder 

Kost-/ 
Efterskole 

Familie-pleje Eget værelse 

Budget 2011 19,00 3,00 7,00 5,00 3,00 
Budget 2012 14,00 4,00 4,00 6,00 10,00 
Budget 2013 15,00 4,00 3,00 5,00 7,00 
Budget 2014 13,00 3,00 1,00 5,00  

Budget 2015 9,50 3,00 1,00 3,00 1,00 
Budget 2016 9,00 3,00 1,00 4,00 1,00 
Budget 2017 3,00 4,00  3,00 1,00 

 
Der er sket et stort i antallet af anbringelser i børnehandicap over årene, hvor der i stedet satses mere på 
forebyggende foranstaltninger end tidligere. Målgruppeafklaringen er skærpet rigtig meget og det betyder, at 
der ikke er unge, hvor man længere finder en anbringelse på eget værelse som værende tilstrækkelig. Efter 
det nye Socialtilsyn kom til, så er der ikke ret mange efterskoler, som tilbyder mulighed for anbringelse, så 
det er stille og roligt ophørt. På døgninstitutioner skyldes det store fald blandt andet, at § 84 aflastninger på 
institutioner blev bogført som anbringelse. Det gør de ikke fra budget 2017, men i stedet på forebyggende 
foranstaltning – aflastning. 
 
Tiltag i 2015/2016 ift. de økonomiske udfordringer: 
Nedenstående tabel viser udviklingen i regnskabsresultatet for Børn & Familier de seneste 5 regnskabsår.  
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Tabellen viser tydeligt, at udgifterne har været stigende. Regnskab 2015 viste et merforbrug på 12 mio. kr. i 
forhold til det oprindelige budget. 
 
På baggrund af en økonomisk analyse af området, er der udarbejdet en 16 punkts plan over indsatser på det 
generelle, strukturelle og konkrete plan. Med direkte effekt på økonomien indeholder planen: 
 

• Økonomisk styring på 3 niveauer: Politisk, ledelse og medarbejder 
• Gennemgang og revurdering af længerevarende forebyggende foranstaltninger og anbringelser 
• Gennemgang og revurdering af bevillinger efter Servicelovens §§ 41 og 42 (økonomiske 

kompensationer i forhold til børn med handicap) 
• I samarbejde med Bakkevej udarbejdet en ambulant metode til afdækning af forældreevne i 

hjemmet helt eller delvist i stedet for i døgnophold 
• I samarbejde med Bakkevej etableret et dagbehandlingstilbud til børn og unge i alderen 5-15 år 

som forebyggelse af anbringelse. I alle sager hvor det peger på, at problematikken ikke kan 
afhjælpes med udgangspunkt i hjemmet, foretages vurdering af, om Dagbehandlingstilbuddet kan 
afhjælpe problematikken og derved forhindre en anbringelse 

 
Med ovenstående tiltag samt en udvidelse af budgetrammen fra budget 2016 på ca. 6 mio. kr., men en reel 
reduktion på 3 mio. kr. i forhold til regnskab år 2015 på foranstaltningsdelen var målet, at økonomien i Børn 
& Familier fremover ville balancere.  
I budgetforslaget til 2017 er målet realiseret, og der er endda fjernet 2 mio. kr. fra Børn & Familie området. 
 
I forbindelse med byrådets 2. behandling af budget 2016 blev det vedtaget, at tilføre området 1 mio. kr. for 
at tilpasse normeringen til udgiftsbehovet. Herved sikres forudsætningerne for at gennemføre 16-punkts-
planen, som på kort sigt skal imødegå udgiftsvækst på anbringelsesområdet og på længere sigt reducere 
udgifterne på Børn og familieområdet. 
  
På det overordnede plan er der i igangsat etablering af et kommunalt task force med henblik på 
effektmåling, ligesom der arbejdes med udvikling af en metode for forecast og ledelsesinformationer. 
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Udvalgsmedlemmer 
 

 

   

Henrik Alleslev (A) 
Formand 
 

    
Per Heller (V) 
Næstformand 

Steen Christensen (A) Erik Kvist (O) Erling Juul (V) 

  

Administrativ organisation 

 

Beskæftigelseschef 
H. C. Knudsen 

  

H. C. Knudsen er sekretær for Udvalget for Beskæftigelse og har chefansvaret for kompetencegrupperne i 
den administrative enhed Beskæftigelse. 
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Udvalgets opgaver 
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de forudsætninger, der gør, at det enkelte menneske 
kommer i job eller uddannelse sådan, at man kan klare sig selv økonomisk. 
 

Forudsætninger 
Det omfatter følgende forudsætninger: 

• Borgeren ser det først og fremmest som sit eget ansvar at have et arbejde.  
• Hvis ikke man selv kan skaffe sig et arbejde, skal man søge rådgivning, støtte og hjælp. 
• Man er så attraktiv for arbejdspladsen, at arbejdsgiveren er klar til at betale lønnen. 
• Man kan begå sig på en arbejdsplads, fordi man bestræber sig på at have de nødvendige faglige og 

sociale kompetencer 
• Man har mulighed for at kunne påtage sig et job, fordi det er synligt, hvor der er jobmuligheder. 
• Den ledige arbejdskraft skal være tilgængelig for virksomhederne. 
 

Budgetpræsentation 
  Budget 2017 

Funktion    1.000 kr. 

0330 Ungdomsuddannelser 4.872 

0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 153 

0522 Central refusionsordning -546 

0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov -9 

0532 Tilbud til ældre og handicappede 9.502 

0538 Tilbud til voksne med særlige behov 22.747 

–0546 Tilbud til udlændinge 18.626 

0548 Førtidspensioner og personlige tillæg 132.338 

0557 Kontante ydelser 214.246 

0558 Revalidering, ressourceforløb og 
fleksjobordninger 127.665 

0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 56.290 

Samlet resultat 585.883 
 
Udvalgets budgetramme udgør således netto i alt 585,9 mio. kr. 
 
I forbindelse budgetaftalen for 2017 godkendt ved 2. behandlingen bidrager udvalget med en 
besparelsesramme på 11,6 mio. kr. Forudsætninger m.v. fremgår af budgettets Generelle bemærkninger. 
Udvalget har på møde den 7. november 2016 godkendt udmøntningen af udvalgets andel, og disse 
konkrete tiltag er tal- og tekstmæssigt indarbejdet i Budget 2017. 
  
Refusionsreformen 
Fra 2016 gennemførtes en refusionsomlægning, som skal understøtte en effektiv beskæftigelsesindsats. 
Reformen indebærer, at der indføres et mere gennemskueligt refusionssystem, hvor refusionssatsen som 
udgangspunkt er ens på tværs af ydelser – og falder over tid. 
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Reformens intentioner 
Intentionerne med refusionsreformen er: 

• At danne rammerne for, at kommunerne kan fokusere beskæftigelsesopgaven på den enkelte 
ledige og iværksætte netop den indsats, som hurtigst muligt får den ledige tilbage i job og blive 
selvforsørgende. 

• At fremme investeringstankegangen i kommunen, så der er fokus på indsatser, som virker.  
• At øge kommunens incitament til at reducere langtidsledigheden, da statsrefusionen falder i takt 

med antallet af uger på offentlig forsørgelse.  
• At øge gennemskueligheden i refusionssystemet, da den statslige refusion bliver ens på tværs af 

ydelser, men aftrappes over tid.  
• At forebygge kassetænkning i kommunen og styrke fokus på resultater, da refusionen bliver 

uafhængig af hvilken indsats der iværksættes.  
 
I den nye refusionsmodel erstattes det tidligere kludetæppe af refusioner på forsørgelsesydelserne med en 
model, hvor refusionen aftrappes over tid uafhængigt af hvilken ydelse den vedrører. 
 
Samlet varighed i offentlig forsørgelse Refusionssats 
Trin 1: De første 4 uger 80 pct. 
Trin 2: 5. - 26. uge 40 pct. 
Trin 3: 27. - 52. uge 30 pct. 
Trin 4: Over 52 uger 20 pct. 

 
Alle forsørgelsesydelser er omfattet af de nye refusionsregler. For fleksjob og førtidspension vil de nye regler 
alene omfatte tilkendelser efter 1. juli 2014. 
Styrelsen for arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet et midlertidigt ledelsesinformationssystem som 
beregner kommunens statsrefusion og medfinansiering. Statsrefusionen i budget 2017 er beregnet på 
baggrund af modtaget statsrefusion/medfinansiering i januar og februar 2016. 
 
Geninvesteringspuljen 
I 2016 blev der arbejdet med geninvesteringspuljen, hvor alle områder skulle vurdere hvilke aktiviteter og 
opgaver, man kunne undvære eller omlægge for at sikre 1 % af driftsbudgettet til geninvestering inden for 
udvalgets område. 
Denne opgave videreføres i 2017, dog sådan at midlerne i lyset af den økonomiske ubalance ikke 
geninvesteres, men anvendes i fællesskabet til at skabe balance i den samlede økonomi.  
Geninvesteringspuljen er på 18,2 mio. kr. for alle udvalg under et. Udvalgets andel udgør 4.433.000 kr. 
Udvalgene tilrettelagde selv arbejdet i 2016, budgetreduktionerne er indarbejdet og geninvesteringen er 
besluttet jf. nedenstående. Projekterne er startet op i 2. halvår 2016 og afsluttes 31. december 2017, idet 
geninvesteringspuljen for 2017 er fjernet. 

 2016 2017 
Frivilligt mentorkorps 185.000 185.000 

Gruppeforløb forud for Rehabiliterings team 200.000 450.000 
Jobspor for sygemeldte ledige 205.880 494.120 
Frivillig økonomisk rådgivning 84.600 169.200 
Jobspor integrationsforløb ikke vestlige 200.000 500.000 
Fleksjob – jobspor 200.000 525.000 
Tilbud § 85 rusmiddel og koordinerende indsats 450.000 900.000 
Sundhedstilbud til ledige 136.667 273.333 
Aftentelefonen 327.000 327.000 
I alt 1.989.147 3.638.653 
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I nedenstående diagram vises, hvordan budgetrammen på 585,9 mio. kr. er fordelt på aktiviteter: 
 

 

Formål og budgetforudsætninger 
 
Ungdomsuddannelser 
2.253.993 kr. vedrører betalinger til staten for elever på produktionsskoler. I 2015 har udgiften udgjort ca. 
2,3 mio. kr. Der visiteres en del af eleverne i andre kommuner, hvor de har ophold i forbindelse med fx 
anbringelse, og Hedensted Kommune har ikke indflydelse på disse visitationer. Størrelsen af de kommunale 
bidragssatser fastsættes på de årlige finanslove. Budgetgrundlaget udgør en forventet betaling for antal 
deltagere i 2015 som betales i 2016. 
 

 Antal personer Bidragssats 
Under 18 år 20,874 35.601 
Over 18 år 24,645 61.304 
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1.252.630 kr. vedrører udgifter til skoleydelse og undervisningsudgifter til EGU-elevers skoleophold jf. 
erhvervsgrunduddannelsesloven samt VUC forløb for unge under 18 år. Det forventes, at Ungdommens 
Uddannelsesvejledning (UU) kun vil visitere indenfor budgetrammen. 
 
1.681.845 kr. vedrører betalinger til Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov for unge under 18 
år, hvor tilbuddet ikke gives efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats. 
 
Udvalgets budgetramme til ungdomsuddannelser for 2017, er tilført 1.758.335 kr. (2016 pl) i forhold til 
2016, som er indregnet i ovennævnte budgettal for 2017.  
 
Ungdomsuddannelser for unge med særlig behov 
Målet med Den treårige Ungdomsuddannelse for Unge med Særlige Behov i Ungeenheden Daugaard 
(Egehøjskolen) er, at unge med særlige behov, der er færdige med grundskolen, ikke fyldt 25 år, og som 
ikke har mulighed for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse, selv om der ydes specialpædagogisk 
støtte til den unge, kan tage en ungdomsuddannelse.  
De her nævnte unge har i henhold til loven om Den treårige Ungdomsuddannelse for Unge med Særlige 
Behov et retskrav på uddannelsen. 
Det forventes, at uddannelsestilbuddet i kommunalt regi stadig vil have en væsentlig lavere ugepris end den, 
der betales for ved eksterne tilbud. Ungeenheden Daugaard (Egehøjskolen) har etableret et lokalt 
ungdomsmiljø, som sammen med det gode samarbejde med UU giver gode udviklingsmuligheder for de 
unge med særlige begrænsninger. 
 

 Refusion Måltal Budget 2016 Måltal Budget 2017 Takst pr. uge 2017 
STU i Ungeenheden 
Daugaard (Egehøjskolen) 

0 % 16 12 6.292 

 
 
Tilbud til børn og unge med særlige behov 
 
Ungegruppeforanstaltning 
Der er i Hedensted Kommune etableret en Ungeenhed for dermed at sikre en helhedsorienteret 
ungeindsats. Ungeenheden behandler sager for unge mellem 15 og 30 år, hvor der er et arbejdsmarkeds-
rettet sigte. Fokus for arbejdet i Ungeenheden er beskæftigelse, samtidig med at det helhedsorienterede 
sigte fastholdes. 
 
Der iværksættes som en del af Ungeenhedens arbejde foranstaltninger efter reglerne i Lov om Social Service, 
når dette efter en undersøgelse efter samme lovs § 50 har vist sig at være nødvendigt. Målet med 
Ungeenhedens foranstaltningsindsats er at iværsætte en så lidt indgribende indsats for den unge som muligt, 
samtidig med at indsatsen skal give mening for den unge og have et uddannelses- og beskæftigelsesrettet 
sigte.  
Ungeenhedens foranstaltningsindsats er omfattet af bestemmelserne i Servicelovens § 174, hvorefter 
Byrådet fastsætter en takst for det enkelte kommunale tilbud, og er således også omfattet af bekendt-
gørelsen vedrørende omkostningsbaserede takster, hvor der skal udregnes takster for tilbud. Denne del af 
Ungeenhedens arbejde er fra 1. januar 2013 begrænset til kun at omfatte meget få foranstaltninger. 
Timetaksten er fatssat til 506,40 kr. for både forebyggelse og anbringelsesområdet. For anbringelse på eget 
værelse er taksten for kost, logi, lomme- og tøjpenge 7.901,95 kr. pr måned. 
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 Refusion Måltal Budget 2017 Gennemsnitsudgift brutto budget 2017 
Forbyggende 
foranstaltninger 

0 % 10 1.629.612  

Anbringelser 0 % 0  
 

Ny Ungeindsats 
Det primære sigte med indsatsen er at vurdere borgerne i henhold til reglerne i beskæftigelsesindsatsloven 
og derved sikre, at de unge kommer i uddannelse og ud på arbejdsmarkedet, samtidig med at den sociale 
indsats fortsat varetages. 
 
Den resterende del af den tidligere Ungeindsats, hvor Ungeenheden har solgt forebyggende indsatser til 
Social Omsorg, er fra 1. januar 2013 overgået til en mere arbejdsmarkedsrettet indsats, Ny Ungeindsats, hvor 
der i stedet forsøges med fx mentorstøtte, udviklingsindsatser og virksomhedspraktik at lave en indsats i de 
sager, hvor der tidligere af Social Omsorg ville være etableret en foranstaltning. 
Ungeindsatsen udvikles til stadighed i forhold til de lovændringer, der er i forhold til beskæftigelsesrettede 
tilbud. Tilbud til 15-17 årige søges iværksat som mindre indgribende indsats, før der iværksættes egentlige 
sociale tilbud. 

 Måltal Brutto budget 2017 
Ny Ungeindsats 610 1.164.275 

 
 
Tilbud til voksne med særlige behov 
 
Kollegiet ved Ungeenheden i Daugaard (Egehøjkollegiet) 
Kollegiet ved Ungeenheden i Daugaard (Egehøjkollegiet) er fra 2015 lavet om til et opgangsfællesskab. 
Beboerne betaler herefter selv for leje af værelse, og der beregnes ikke længere takst for området. 
 
Tilbud til udlændinge 
Det er besluttet, at merudgifter og merindtægter vedr. flygtninge som udgangspunkt ikke skal indarbejdes i 
budget 2017, men som i 2016 skal der i stedet oprettes en central pulje. Vi har valgt at beholde de 
forventede ændringer i budgetgrundlaget for 2017, dog således at de forventede nettomerudgifter på 
430.266 kr. (2016 pl) er fjernet. Disse er reduceret på konto vedr. tolkeudgifter. 
 
Udlændingestyrelsen har meldt ud, at der i 2017 forventes at blive fordelt 15.000 flygtninge til 
kommunerne. Styrelsen har lavet en foreløbig beregning af hvor mange flygtninge, de enkelte kommuner 
skal modtage.  
 
Hvert år den 1. april udmelder Udlændingestyrelsen hvor mange flygtninge, som styrelsen forventer at 
meddele opholdstilladelse det kommende år. Den 1. april 2016 udmeldte Udlændingestyrelsen således et 
landstal på 15.000 flygtninge for 2017.  
 
Det kan imidlertid være vanskeligt at forudsige antallet af flygtninge, da det påvirkes af mange faktorer, fx 
antallet af asylansøgere, der kommer til Danmark. Landstallet er derfor foreløbigt, og der kan først udmeldes 
et mere præcist antal i løbet af efteråret. 
 
Udlændingestyrelsen har desuden beregnet de foreløbige kvoter for, hvor mange flygtninge den enkelte 
kommune forventes at skulle modtage i 2017. 
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Beregningen foretages efter følgende tre objektive parametre: 
• Kommunens andel af den samlede befolkning. 
• Kommunens andel af flygtninge og indvandrere med ikke-vestlig oprindelse med undtagelse af 

internationale studerende, au pairs og udenlandsk arbejdskraft. 
• Antallet af familiesammenførte til flygtninge, der er indrejst i kalenderåret forud for udmelding af 

landstallet. 
Beregningsmetoden tager dermed hensyn til, om en kommune har en væsentlig større andel flygtninge og 
familiesammenførte i forhold til befolkningsandelen end gennemsnittet. Ligeledes kompenseres en 
kommune i forhold til hvor mange familiesammenførte, der er modtaget det seneste kalenderår. 
 
Modellen betyder, at kommuner, der i forvejen har forholdsvis mange flygtninge og familiesammenførte, får 
en mindre kvote, mens kommuner med forholdsmæssigt få flygtninge og familiesammenførte får en større 
kvote. 
 
Udlændingestyrelsen forventer desuden at meddele ophold til ca. 8000 familiesammenførte til flygtninge. 
Hertil kommer et uvist antal opholdstilladelser til familiesammenførte til indvandrere og danskere. 
 
Hedensted Kommunes foreløbige flygtningekvote som er indregnet i nedenstående udgør 199 for 2017. 
 
Opgaven med integration af flygtninge er i dag delt mellem Fritid og Fællesskab og Beskæftigelse – idet Fritid 
og Fællesskab står for den del, der handler om modtagelse, boligplacering samt indsats i forhold til børn og 
familier. Beskæftigelse står for den beskæftigelsesrettede indsats.  
På baggrund af drøftelser i både temagruppen - Flygtninge i Hedensted Kommune, de tre berørte udvalg 
samt Byråd er der blevet udarbejdet et forslag til en samlet handlingsplan for integrationsindsatsen i 
Hedensted Kommune.  
Handleplanens primære mål er at få borgere i integrationsperioden ud i ordinær beskæftigelse så hurtigt 
som muligt, således at de kan blive selvforsørgende. Flygtninge vil, på baggrund af screening og individuel 
vurdering, indenfor 48-96 timer efter ankomst til kommunen, blive indplaceret på den beskæftigelsesrettede 
prioriteringstrappe. 
 
Målet med integrationsindsatsen er, at lede personer af anden etnisk herkomst end dansk ind på arbejds-
markedet – ad korteste vej. Indsatsen tager udgangspunkt i den enkeltes forhold – herunder ”afstanden” til 
arbejdsmarkedet. Den enkelte bliver integreret i det danske samfund og bliver i stand til at forsøge sig selv. 
 
Der er etableret tæt kontakt til sprogcentrene for at kombinere eventuelle behov for sprogundervisning med 
erhvervelse af egentlige erhvervskompetencer i de afgivne tilbud. Udgangspunktet er, at den ledige både skal 
modtage sprogundervisning mv. og have en tilknytning til en arbejdsplads – evt. via virksomhedspraktik. 
Samtidig er der en tæt kontakt og samarbejde med Hedensted Kommunes afdeling for den sociale 
integrationsindsats, i forsøg på at gøre den samlede integrationsindsats mere helhedsorienteret. 
 
Udgifter og indtægter vedr. udlændinge vedrører: 

• Udgifter og indtægter vedrørende integrationsprogrammet og introduktionsforløbet for udlændinge 
omfattet af integrationsprogrammet (1-5 år) 

• Grundtilskud for over 18-årige omfattet af integrationsprogrammet (modtages i 3 år) 
• Danskundervisning for personer omfattet af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge mfl. 
• Resultattilskud modtager kommunen for personer omfattet af integrationsprogrammet, som består 

danskprøven, påbegynder en kompetencegivende uddannelse eller kommer i ordinær 
beskæftigelse (indenfor de første 3 år) 

• Integrationsydelse til flygtninge og familiesammenførte udlændinge omfattet af integrationsloven. 
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Integrationsydelse: 
I stedet for kontanthjælp- eller uddannelseshjælp blev integrationsydelsen i 2015 indført fremadrettet som 
en ny og lavere ydelse for personer, som ikke havde haft ophold i Danmark i mindst 7 ud af de seneste 8 år, 
for personer indrejst fra 1/9 2015. Det er efterfølgende vedtaget, at udvide denne personkreds, således at 
det også er personer som opholder sig i landet og ikke opfylder ovennævnte opholdskrav som vil modtage 
den lavere integrationsydelse. 
 
 

Integrationsydelse i de 
første 3 år 

Antal Gennemsnitsudgift 
Brutto 

Gennemsnitlig 
refusionsprocent 

Excl. bestået dansk 200 88.100 26,54 % 
Incl. bestået dansk 100 106.500 26,54 % 
Løntilskud 20 179.579 26,54 % 
Selvforsørgede 80 0  
I alt 400   

 
Der er derudover budgetteret med nedenstående indtægter: 
Grundtilskuddet er i 2017 og 2018 er forhøjet med 50 % for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. 
Det forhøjede grundtilskud gælder således ikke for familiesammenførte til andre end flygtninge. 
 

Grundtilskud flygtninge 
og familiesammenførte 
til flygtninge 

Grundtilskud øvrige Resultattilskud – 
dansk 

Resultattilskud – 
ordinær beskæftigelse 

eller uddannelse 
4.811 mdr. 456 mdr. 41 stk. 32 stk. 

4.014 kr. pr. mdr. 2.676 kr. pr. mdr. 37.344 kr. 49.791 kr. 
 
 

 Brutto Refusionsprocent 
Integrationsydelse efter 3 år 60 24,64 % 

 
 
 Udviklingsindsats integration 
Udviklingsindsats integration på Rørkjærgaard er et tilbud om et internt afklarings- og udviklingsforløb i regi 
af Jobcentrets Integrationsenhed for at gøre den enkelte borger i integrationsperioden i stand til at deltage i 
fx almindelig virksomhedspraktik eller kurser, der vil kunne bringe vedkommende ind i et uddannelsesforløb 
og/eller i en erhvervsmæssig tilværelse. 
 
Der indgår i forløbet daglig aktivering ved renholdelse og forskønnelse af veje og pladser mv. i Hedensted 
Kommune. Opgaverne anvises af Infrastruktur og Transport og er opgaver, som ikke varetages her. 
Borgeren i integrationsperioden deltager i forløbet i cirka otte til tolv uger, hvorefter de som regel er i stand 
til at deltage i virksomhedspraktik. Omfanget er 37 timer om ugen. 
 
Tilbuddet bruges også som åbent tilbud for borger i integrationsperioden, der er udeblevet fra anden 
aktivering og har ret til et tilbud. 
 
Budgettet for udviklingsindsats integration er i 2017 982.080 kr. Der forventes aktiveret 72 borgere i 
tilbuddet i gennemsnitligt ti uger, hvilket medfører, at ugeprisen i 2017 for tilbuddet vil være 1.364 kr. 
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Arbejdsmarkedsrettet introduktion for flygtninge     
Arbejdsmarkedsrettet introduktion for flygtninge er et introduktionsforløb for borgere i integrations-
perioden for at give kendskab til det danske arbejdsmarked, et grundlæggende kendskab til sproget og især 
til arbejdskulturen i Danmark.  
Forløbet varer fire uger, og har et omfang af 37 timer om ugen. Der vil være løbende optag, og den enkelte 
borger i integrationsperioden begynder i forløbet umiddelbart og indenfor 96 timer efter boligplacering.  
Der er cirka 12 nytilkomne borgere i integrationsperioden på hvert hold. Holdene suppleres med borgere i 
integrationsperioden, der er ankommet til kommunen tidligere, endnu ikke er blevet indplacerede på 
beskæftigelsestrappen, og som ikke tidligere har været i et introduktionsforløb. 
Der er intensiv danskundervisning i halvdelen af timerne. Danskundervisningen er målrettet 
arbejdsmarkedet og skal gøre flygtningen i stand til at gøre sig forståelig overfor kollegaer og ledelse på 
arbejdspladsen samt til at forstå de mest gængse henvisninger mv. Kort og godt handler undervisningen om 
virksomhedsdansk og ikke om dansk grammatik. 
I den anden halvdel af timerne er der undervisning om kulturen på arbejdsmarkedet i Danmark – og om at 
alle i Danmark skal arbejde for at kunne forsørge sig selv og sin familie – samt om det at leve i et 
demokrati, forståelse af lokalsamfundet, foreningslivet og frivillighedsbegrebet. 
Fire gange om året laves der opfølgning for de borgere, der har været i forløbet, og her lærer de endvidere 
om NEMId, E-Boks, Jobnet mv. 
Budgettet for arbejdsmarkedsrettet introduktion for flygtninge er i 2017 1.043.460 kr., hvilket medfører, 
at ugeprisen i 2017 for tilbuddet vil være 1.672 kr.  
 
Danskuddannelse 
Flygtninge og familiesammenførte, der tilbydes et integrationsprogram, har fra 1. januar 2014 fået udvidet 
uddannelsesretten fra tre år til fem år. 
 
Danskuddannelse til ydelsesmodtagere og selvforsørgede omfattet af integrationsprogram (flygtninge, 
familiesammenførte til flygtninge og familiesammenførte til øvrige) budgetteres med en gennemsnitspris pr. 
person på 38.926 kr. til 439 personer.  
 
Arbejdsmarkedsrettet dansk 
Den ordinære danskuddannelse erstattes indledningsvis med arbejdsmarkedsrettet danskundervisning til 
udenlandske arbejdstagere, medfølgende ægtefæller, studerende og au pair personer, der først vil have 
adgang til de ordinære danskuddannelser efter at have gennemført 250 timers arbejdsmarkedsrettet 
danskundervisning.  
Der er budgetteret med samme udgiftsniveau som 2015 svarende til 78 personer til en pris på 10.478 kr. 
pr. person.  

Udgifterne til danskundervisning er afhængig af antallet af udenlandske medarbejdere i danske 
virksomheder, hvorfor udgiften afhænger af konjunkturerne. 

Til den efterfølgende ordinære danskuddannelse er ligeledes budgetteret med samme udgiftsniveau som 
regnskab 2015, svarende til 77 personer til en pris på 21.300 kr. pr. person. 

Der modtages 50 % statsrefusion af udgifter til integrationsprogram indenfor et rådighedsloft herunder 
danskundervisning. 

Der modtages 50% statsrefusion uden rådighedsloft til arbejdsmarkedsrettet danskundervisning.  
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Førtidspensioner og Personlige tillæg 
• Personlige tillæg 
• Førtidspension med 50 pct. Kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 

2003 
• Førtidspension med 65 pct. Kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 

2003 
• Førtidspension med 65 pct. Kommunal medfinansiering tilkendt efter regler fra 1. januar 2003. 

 
Formålet er at sikre forsørgelse til de personer, som er vurderet til ikke at have en arbejdsevne, som kan 
udnyttes via indtægtsgivende arbejde på det ordinære arbejdsmarked. 
 
Personlige tillæg 
Kommunens andel af udgifter til pensionisters personlige tillæg som f.eks. briller, medicin og 
tandlægebehandling registreres her. 
De seneste 2 års forbrug og det forventede forbrug i 2016 har været udgangspunktet for budgettet vedr. de 
personlige tillæg. Der er afsat ca. 4,2 mio. kr. i 2017. 
På førtidspensionsområdet er der som noget nyt fra 2015 taget udgangspunkt i KMD’s budgetstøttelister 
som skønner gennemsnitspris, tilgang og afgang.  
Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003, er 
der budgetteret med ca. 10 mio. kr. beregnet på gennemsnitligt 158 pensioner. 
Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003, er 
der budgetteret med ca. 18 mio. kr. beregnet på gennemsnitligt 221 pensioner. 
 
Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler fra 1. januar 2003,  
er der budgetteret med: 
 
Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen medførte betydelige 
ændringer i forhold til de personer der før reformens indførelse ville være overgået til førtidspension, samt at 
personer under 40 år ikke længere kan få tilkendt førtidspension, medmindre det er åbenbart formålsløst at 
udvikle deres arbejdsevne. 
 
Førtidspension udbetales af Udbetaling Danmark – derfor er der her tale om, at kommunen har en 
medfinansieringsprocent. 
 
Nedennævnte vedrører førtidspensioner tilkendt i perioden 1/1 2003 til 30/6 2014. 
 

Forventet antal førtidspensioner ultimo 2016 752 
Forventet ny tilkendelser 2015  0 
Forventet afgang (skøn fra budgetstøtteliste) -59 
Forventet antal førtidspensioner ultimo 2015 tilkendt efter regler 
gældende efter 2003 

693 
 

 
Udgifter til førtidspension tilkendt fra 1. juli 2014 indgår under refusionstrappen, men pensioner tilkendt i 
perioden forinden fortsætter efter de gamle refusionsregler. Det er skønnet, at 159 personer vil være 
omfattet af den nye refusionstrappe. 
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Efter refusions-

omlægning 
Gennemsnits-
udgift - Brutto 

Med- 
finansiering 

80 pct. 40 pct. 30 pct. 20 pct. I alt 

 Måltal 
Førtidspensioner 
tilkendt efter 
1/7 2014 

147.700 77,25 % De første 
4 uger 

5-26 uger 27-52 uger Over 
52 uger 

 

   134 15 7 3 159 
 
Kontante ydelser 

• Sygedagpenge 
• Sociale formål – diverse enkeltydelser og tilskud til borgere 
• Kontant- og uddannelseshjælp 
• Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere 
• Boligydelse til pensionister  
• Boligsikring 
• Dagpenge til forsikrede ledige 
• Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning 

 
Formålet med kontante ydelser er, 

• at give hjælp til forsørgelse, for at sætte modtageren i stand til at klare sig selv, 
• at skabe et økonomisk sikkerhedsnet for enhver, som ikke på anden måde kan skaffe det 

nødvendige til sig selv og sin familie, 
• at yde økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom, 
• at medvirke til, at pågældende genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet så 

hurtigt som muligt. 
 

Generelle forhold 
Der arbejdes løbende i Jobcentret med ledelsesinformation som en del af budgetopfølgningen, hvor det 
månedsvise antal ydelsesmodtagere følges tæt. Budgetgrundlaget for de fleste overførselsområder er 
beregnet ud fra forventede måltal for 2016, og en beregnet eller skønnet gennemsnitsudgift. Der er i 
budgetgrundlaget forudsat, at der fortsat føres en aktiv aktiveringspolitik. 
 
Antallet af borgere i Jobcentrets målgrupper er direkte påvirket at de økonomiske udsving både på 
verdensplan og nationalt. I kommunen er en stor del af virksomhederne afhængige af produktion, transport 
og byggeri. Hedensted Kommunes økonomi på arbejdsmarkedsområdet er derfor påvirket af konjunkturerne 
i særlig høj grad. På nuværende tidspunkt er de økonomiske signaler så positive, at det uden tvivl vil have en 
effekt i forhold til antallet af ledige i 2016. 
 
Kommunen skal i 2016 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2017. Beskæftigelsesplanen er kommunens 
plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2016. 
Beskæftigelsesplanen skal medvirke til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske 
udfordringer, de politiske mål og den overordnede strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen. 
Beskæftigelsesplanen skal vedtages af byrådet senest 31. december 2016.  
 
Beskæftigelsesministeren har udmeldt flg. fire mål for 2017, som indarbejdes i Beskæftigelsesplanen. 
Målene sætter fokus på de væsentligste udfordringer i beskæftigelsesindsatsen. 
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1. Flere unge skal have en uddannelse. 
2. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem 
    en styrket tværfaglig indsats. 
3. Langtidsledigheden skal bekæmpes. 
4. Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes.  
 
Der er i Udvalget for beskæftigelse vedtaget benchmarking mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017 som vil 
blive indarbejdet i beskæftigelsesplanen. 

• Benchmarking resultatmål for 2017. Sammenlignelige resultatmål, hvor resultater og økonomi for 
Jobcenter Hedensted målsættes i forhold til gennemsnittet for landet, BR Midtjylland og RAR 
Østjylland.  

 
Der er i Jobcentrets organisation en indbygget forståelse af vigtigheden af, konstant at kunne ændre indsats 
og fokus i forhold til de behov, der er på det omkringliggende arbejdsmarked. Jobcenter Hedensteds 
arbejdskraftopland er ikke afgrænset af kommunegrænser hvorfor det er vigtigt at være opmærksom på 
jobåbninger og muligheder i hele det østjyske vækstbånd. 
 
Sygedagpenge 
Gennemsnitsudgiften er beregnet på grundlag af regnskab 2015. 

 Gennemsnitsudgift 
Brutto 

Refusion 80 pct. 40 pct. 30 pct. 20 pct. I alt 

   Måltal 
   De første  

4 uger 
5- 26 uger 27-52 

uger 
Over 52 

uger 
 

Sygedagpenge 199.905 38,36 % 81 216 109 159 564 
 
Sygedagpengeloven hviler på grundideen om, at syge skal hjælpes med at fastholde tilknytningen til deres 
arbejdsplads. Det skal blandt andet ske gennem mere dialog om sygefravær på den enkelte arbejdsplads og 
tilbud til syge, så de kan være mere aktive under sygeforløbet. 
Forebyggelse og nedbringelse af sygedagpengeudgifterne er en højt prioriteret indsats. I det omfang det 
overhovedet er muligt, gøres denne indsats virksomhedsrettet. Grundtanken er, at den sygemeldte 
præsenteres for tilbud, der giver mening for den enkelte og hjælper vedkommende med at komme hurtigst 
muligt tilbage til arbejdsmarkedet. Tilbuddene og indsatsen skal altid tilpasses den sygemeldtes 
forudsætninger, behov, helbredstilstand og ressourcer. 
Den 1. juli 2014 indførtes den nye sygedagpengemodel med jobafklaringsforløb samt den nye 
forlængelsesregel vedr. livstruende, alvorlig sygdom. Formålet med reformen er at sikre økonomisk sikkerhed 
for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats. Reformen bygger på følgende principper: 

-  Sygedagpengemodtagere skal have økonomisk sikkerhed under et sygdomsforløb. Frem for at bekymre 
sig om økonomi skal sygemeldte i stedet kunne bruge deres kræfter på at komme tilbage i arbejde. 

-  Indsats og opfølgning skal ske tidligt i sygdomsforløbet. 

-  Indsatsen for sygemeldte skal i højere grad afspejle den sygemeldtes behov for støtte til at vende tilbage 
til arbejdsmarkedet, så ressourcerne kan fokuseres på de sygemeldte, der er i risiko for længerevarende 
sygemelding. 

-  Den virksomhedsrettede indsats skal styrkes. Arbejdspladsen skal efter ønske inddrages i størst mulig 
grad, herunder igennem gradvis tilbagevenden til arbejdsmarkedet. 

-  Den enkelte borger skal sikres mulighed for at afvise behandling, som pågældende ikke ønsker, uden 
derved at miste sit forsørgelsesgrundlag. 
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-  Sagsgangene i sygedagpengesager skal være så enkle som muligt - med mindst mulig administrativ 
byrde for sygemeldte, arbejdsgivere og kommuner. Herunder skal de digitale muligheder udnyttes bedre, 
hvilket skal skabe et mere effektivt sygedagpengesystem 

-  Sygedagpenge og den nye jobafklaringsydelse er midlertidige ydelser. 
 

Sociale formål 
Ifølge Aktivlovens bestemmelser har man mulighed for at søge hjælp til visse sociale formål. Det drejer sig 
f.eks. om tilskud til tandpleje, hjælp til flytning, efterlevelseshjælp og hjælp til udsatte lejere. Der udbetales 
altid efter en individuel vurdering, men der er i loven fastsat nogle bestemte vilkår, som kommunen skal 
vurdere ud fra. Udgifterne til de sociale formål har været rimelig stabile, og budgettet har derfor i flere år 
været uændret. Der er afsat ca. 1,1 mio. kr. 
 
Kontanthjælp 
Indenfor kerneopgaven Beskæftigelse, hvor bevægelsen for borgeren er, at man kommer i job eller 
uddannelse, så man kan klare sig selv økonomisk, vil der være særlig fokus på, at antallet af unge under 30 år 
på overførselsindkomster skal reduceres med 10 pct. i hvert af årene 2015, 2016, 2017 og 2018. 
Gennemsnitsudgifterne er beregnet på baggrund af udgifterne til målgrupperne i regnskab 2015 eller en 
forventet gennemsnitsudgift for 2016, reduceret med lovændringer i forhold til særlig støtte, 225 timers 
regel og nedsættelse af kontanthjælp til integrationsydelse.  
 

 Gennemsnitsudgift Refusion 80 
pct. 

40 
pct. 

30 
pct. 

20 
pct. 

I alt 

  Måltal 
   De 

første 
4 

uger 

5-26 
uger 

27-52 
uger 

Over 
52 

uger 

 

Kontanthjælp 144.502 24,29 % 9 26 29 276 340 
Uddannelseshjælp 95.780 24,18 % 9 33 25 123 190 
Løntilskud kontanthjælp 
og uddannelseshjælp 

196.074 21,69 %   1 8 9 

Forrevalidender 81.979 20,00 %    20 20 
I alt       559 

  
Dagpengereformen som træder i kraft i 2017, som bl.a. betyder fleksibel optjening af ret til dagpenge, vil iflg. 
de økonomiske konsekvenser i loven betyde færre udgifter til kontanthjælp – i ovennævnte er indregnet 11 
færre kontanthjælpsmodtagere. 
 
Kontanthjælpsloft: 
Pr. 1/10 2016 indføres kontanthjælpsloft, som har betydning for de borgere som modtager kontanthjælp, 
uddannelseshjælp eller integrationsydelse, og samtidig modtager særlig støtte eller boligstøtte. 
Kontanthjælpsloftet er en grænse for hvor meget man kan samlet kan modtage i særlig støtte, boligstøtte og 
kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse. 
Grænsen for, hvad man samlet kan modtage, afhænger blandt andet af alder, forsørger, gift, samlevende 
eller enlig. 
Hvis de samlede ydelser er over grænsen, vil man modtage mindre i særlig støtte eller boligstøtte. 
Kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse vil forblive den samme. 
Kontanthjælpsloftet betyder at der er større fordel ved at arbejde selv få timer om ugen. 
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Der er i budgetgrundlaget taget højde for nedgangen i særlig støtte. 
 
225 timers regel: 
Fra 1. oktober 2016 vil der være et skærpet rådighedskrav. Det skærpede rådighedskrav betyder, at man skal 
have haft ordinært arbejde i 225 timer indenfor de seneste 12 måneder, for at modtage fuld kontanthjælp, 
uddannelseshjælp eller integrationsydelse. 
Har man ikke haft det krævede antal timer, vil ydelsen blive nedsat. Første gang der kan ske nedsættelse, er 
den 1. oktober 2016. 
 
Boligstøtte 
Der ydes to forskellige former for boligstøtte. Boligydelse til pensionister og boligsikring. Den kommunale 
medfinansiering til boligydelse til pensionister er på 25 pct. Budgettet hertil udgør ca. 15,6 mio. kr. Den 
kommunale medfinansiering til boligsikring er 50 pct. Budgettet hertil udgør ca. 11,4 mio. kr. Budgettet er 
beregnet efter nuværende udgiftsbehov, sammenholdt med forventede ændringer grundet lovændringer. 
Ydelserne tilkendes efter objektive kriterier.  
 
A-Dagpenge til forsikrede ledige og kontantydelse 
 

 Gennem-
snitsudgift 

Med-
finansiering 

Refusion 80 
pct. 

40 
pct. 

30 
pct. 

20 
pct. 

I alt 

 Måltal 
    0-4 

uger 
 

5- 26 
uger 

27-52 
uger 

Over 
52 

uger 
 

A-dagpenge 203.408 65,27 %  51 189 114 113 467 
Løntilskud offentlige 146.452  25,32 % 7 8 0 0 15 
Løntilskud private 206.957  27,65 % 8 3 4 0 15 
Voksenlære    100 %     10 
Jobrotation  351.064  60 %     10 
Forsikrede ledige i 
alt 

       517 

Kontantydelse 122.335  20 %    5 5 
I alt        5 
I alt        522 

 
For at modtage dagpenge skal man være medlem af en a-kasse. Derudover skal man være registreret som 
arbejdssøgende hos jobcenteret, opfylde beskæftigelseskravet og rådighedskravet og ikke være selvforskyldt 
ledig.  
 
Kommunen udbetaler ikke A-dagpenge – men har en medfinansieringsandel. 
Borgeren skal være registreret som arbejdssøgende hos jobcenteret for at få dagpenge, og skal opfylde et 
krav om forudgående beskæftigelse for at få ret til dagpenge.  
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At stå til rådighed vil sige, at man: 

• Er registreret som arbejdssøgende hos jobcenteret.  
• Har fået oprettet og godkendt et CV, lagt det på www.jobnet.dk og løbende ajourfører det.  
• Har bopæl og opholder sig i Danmark.  
• Kan overtage arbejde med dags varsel.  
• Aktivt søger alt arbejde, man kan varetage.  
• Deltager i de møder og samtaler som a-kassen eller jobcenteret indkalder til.  
• Deltager i de aktiviteter og tilbud, som ens jobplan indeholder, og samtidig er aktivt jobsøgende.  
• Det er a-kassen, der vurderer, om man står til rådighed. 

Folketinget har den 3. juni 2016 vedtaget lovforslag L 181 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring 
m.v., (Fleksibelt og indkomstbaseret dagpengesystem, månedsudbetaling af dagpenge mv.).  
Formålet med dagpengereformen er: 

• at styrke incitamentet til at tage et arbejde i løbet af dagpengeperioden.  
• at det bliver mere attraktivt at tage et arbejde - også i kortere tid og til en evt. lavere løn, da der 

bliver mulighed for fleksibel genoptjening af op til et års ekstra dagpengeret.  
• at fremme mobiliteten og trygheden på det danske arbejdsmarked, samt sikre ro og stabilitet på 

dagpengeområdet til gavn for både lønmodtagere som arbejdsgivere. 
 
Baggrunden for den fleksible genoptjening af dagpengeperioden er, at tilskynde ledige til at arbejde undervejs i 
dagpengeperioden – også i job af kortere varighed. Forlængelsen af dagpengeperioden sker i forholdet 1:2. En 
måneds arbejde giver to ekstra måneder med dagpenge. Forlængelsen kan højest være på et år, og dermed kan 
den samlede dagpengeperiode blive op til tre år. 
 
- Dagpengemodtagere får fremover mulighed for at arbejde sig til en længere dagpengeperiode. Hver en times 
arbejde tæller med i en forlængelse af dagpengeperioden. I dag skal man have haft et helt års beskæftigelse – 
ellers ophører dagpengeretten. Det er ikke hensigtsmæssigt med et enten-eller system, der ikke tilskynder ledige 
til fx at tage småjobs og få en tilknytning til arbejdsmarkedet.  
 
I det nye dagpengesystem ændres reglerne også for, hvordan dagpengesatsen beregnes. I dag får man typisk 
beregnet satsen på baggrund af de seneste tre måneders arbejde. Det har den ulempe, at hvis man tager tre 
måneders arbejde til en lavere løn, end man tidligere modtog, så får man beregnet en lavere dagpengesats. 
Fremover bliver dagpengesatsen beregnet på baggrund af de 12 måneder med højest indkomst inden for de 
seneste to år. Det giver ledige et større incitament til at tage et korterevarende job til en lavere løn undervejs i 
dagpengeperioden. 
 
Der forventes en positiv udvikling i ledigheden for dagpengemodtagere i forhold til landet, regionen og 
landsdelen. I budget 2017 forventes 500 helårspersoner + 17 (dagpengereformen) = 517. Modsat sker en 
reduktion af antallet af kontanthjælpsmodtagere. 
Der vil fortsat være stor fokus på, at få så mange som muligt i ordinært arbejde, alternativt virksomhedsrettet 
aktivering i form af løntilskud i både private og offentlige løntilskud, virksomhedspraktik – eller endnu bedre i 
voksenlære eller rotation. 
 
Kontantydelse er for ledige uden anden mulighed for offentlig forsørgelse, når retten til dagpenge og 
arbejdsmarkedsydelse er opbrugt. Ydelsen sikrer forsørgelsesgrundlaget i op til 3 år for de personer, som 
falder ud af dagpengesystemet fra 2015 – 2017. ydelsen er på samme niveau som kontanthjælp og skal 
administreres af kommunerne. Ydelsen udfases i løbet af 2017 derfor budgetteres kun med 5 personer. 
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Finansiering af udgifterne til forsikrede ledige 
Siden 2010 har kommunerne medfinansieret udgifterne til dagpenge og aktivering af forsikrede ledige. I den 
forbindelse ydes årligt et beskæftigelsestilskud til kommunerne. 

Beskæftigelsestilskuddet kompenserer kommunerne under et for udgifterne til forsikrede ledige. Det gælder 
·  A-dagpenge 
·  Løntilskud 
·  Dagpenge under 6 ugers selvvalgt uddannelse 
·  Befordringsgodtgørelse 
·  Hjælpemidler 
·  Personlig assistance 
 

Beskæftigelsestilskuddet for et år opgøres ad 3 omgange. Det gælder en foreløbig opgørelse, som meldes 
ud primo juli i året før tilskudsåret, en midtvejsregulering som meldes ud primo juli i tilskudsåret, samt en 
efterregulering som meldes ud primo juli i året efter tilskudsåret.  
Som nævnt ovenfor er beskæftigelsestilskuddet et a/conto beløb, som efterreguleres. Det endelige regnskab, 
om kommunen har haft yderligere eller færre udgifter end modtaget i beskæftigelsestilskud, kan for budgetår 
2016 først opgøres medio juli 2017. 
 
Hedensted Kommune modtager i 2017 et beskæftigelsestilskud på 91.956.000 kr.  
 
Revalidering 

• Revalideringsydelse og løntilskud til personer omfattet af revalideringsbestemmelserne 
• Løntilskud og fleksløntilskud i forbindelse med fleksjob og skånejob, samt ledighedsydelse 
• Forsørgelse og tilbud til personer omfattet ressourceforløb og jobafklaringsforløb. 

 
Formålet er økonomisk hjælp og aktiviteter, der kan bidrage til, at en person med begrænsninger i 
arbejdsevnen, fastholdes eller kommer ind på arbejdsmarkedet, således at den pågældendes mulighed for at 
forsørge sig selv og sin familie forbedres. 
 
Revalidering 
 

 Gennem-
snitsudgift 

Refusion 80pct 40pt. 30 pct. 20 pct. I alt 

   Måltal 
Revalidering   De første 4 

uger 
5- 26 
uger 

27-52 
uger 

Over 52 
uger 

 

I alt 199.405 20 % 0 0 0 25 25 
 
Revalidering er til for at finde den kortest mulige vej tilbage på arbejdsmarkedet for de, som ikke længere 
kan varetage dit job af fysiske, psykiske eller sociale årsager. Der skal foreligge 

• begrænsninger i arbejdsevnen 
• en realistisk mulighed for, at revalidering kan føre til hel eller delvis selvforsørgelse 
• der må ikke være andre tilbud, fx efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats (som fx et tilbud om 

ordinær uddannelse, virksomhedspraktik eller job med løntilskud), der kan hjælpe med at få en 
tilknytning til arbejdsmarkedet.  
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Revalidering er fortsat en attraktiv og effektiv indsats for de borgere, som er langt fra arbejdsmarkedet. I en 
periode med væsentlige ændringer i de krav der stilles til kvalifikationer på arbejdsmarkedet, skal flere 
ufaglærte opkvalificeres til jobs med uddannelseskrav. Den bedste måde at sikre et vellykket 
revalideringsforløb er, at kombinere virksomhedsrettede forløb med boglig opkvalificering. Revalidering er en 
mulighed for at opkvalificere sygedagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere til selvforsørgelse. 
Udover forsørgelsesudgiften eller løntilskuddet, kan der i forbindelse med revalidering være udgifter til 
diverse hjælpemidler, kørsel, undervisningsmaterialer mv.  
 
Løntilskud til personer i fleksjob og ledighedsydelse 
 

 Refusion Måltal Budget 2017 Gennemsnitsudgift 
brutto budget 2017 

Fleksjob etableret  
(gl. model) 

65 % 387 188.957 

Fleksjob etableret  
(ny model) 

65 % 253 172.065 

Fleksjob etableret  640  
Ledighedsydelse passive 
eller aktiverede 

30 % 31 187.790 

Ledighedsydelse 
– aktiverede 

50 % 7 187.790 

Ledighedsydelse over 
18 mdr. 

0 % 22 187.790 

I alt  60  
 
Gennemsnitsudgifterne er beregnet på grundlag af regnskab 2015. 
 

Omfattet af refusionstrappe Gennemsnits-
udgift 

Refusion 80 pct. 40 
pct. 

30 
pct. 

20 
pct. 

I alt 

 Måltal 
   De 

første 4 
uger 

5- 26 
uger 

27-52 
uger 

Over 
52 

uger 

 

Ledighedsydelse omfattet af 
trappemodel 

187.790 20,6%   1 34 35 

Fleksløntilskud omfattet af 
trappemodel 

172.065 20,62% 0 2 7 151 16
0 

 
En ansættelse i et fleksjob betyder, at der tages hensyn til, at medarbejderens arbejdsevne er begrænset. 
Arbejdet tilrettelægges derfor ud fra medarbejderens behov for at blive skånet. Det betyder, at 
arbejdstempoet og behovet for pauser så vidt muligt bliver tilpasset, det medarbejderen kan klare. Ligesom 
det er også muligt at aftale en daglig nedsat arbejdstid. 
For at kommunen kan bevilge et fleksjob, skal tre betingelser være opfyldt: 

• Man skal være under pensionsalderen 
• Kommunen skal vurdere, at ens arbejdsevne er varigt og væsentligt nedsat 
• Alle muligheder for at bevare tilknytning til arbejdsmarkedet på normale vilkår skal være undersøgt 
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I forbindelse med vedtagelse af reformen af førtidspension og fleksjob gældende fra 1. januar 2013, blev 
der indført en ny model for beregning af fleksjobtilskuddet. Fleksjob etableret efter denne dato skal etableres 
på disse nye vilkår. Der vil således kun være afgang fra den ”gamle fleksjobordning”. I den nye model vil det 
tilskud som udbetales til den fleksjobansatte, blive nedtrappet i takt med at lønnen stiger. 
 
I den nye model skal arbejdsgiverne kun aflønne den ansatte i forhold til den faktiske arbejdsindsats, men de 
ansattes løn suppleres med et fleksløntilskud fra kommunen. I den tidligere model betalte arbejdsgiveren 
fuld løn til den ansatte, og et fleksjobtilskud blev udbetalt til arbejdsgiveren. 
Ledighedsydelse udbetales til personer som er visiteret til fleksjob – men er ledige. 
Refusionsreformen: 
Borgere visiteret til fleksjob før 1. januar 2013 vil ikke på noget tidspunkt blive omfattet af refusionsreformen, 
men vil fortsætte på den hidtidige refusionsmodel. Borgere som er visiteret til fleksjob i perioden 1. januar 
2013 til 30. juni 2014 vil blive omfattet af refusionsmodel når de: 

• Bliver ansat i fleksjob jf. § 70c 
• Bliver revisiteret til fleksjob jf. § 70c hos samme arbejdsgiver 
• På ny får tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændig virksomhed 

 
Borgere visteret efter 30/6 2014 vil blive omfattet af den nye refusionsmodel. 
 
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 
Gennemsnitspriser for ressourceforløb og jobafklaringsforløb er beregnet på baggrund af den faktiske 
gennemsnitsudgift i regnskab 2015.  
 

 Gennemsnitsudgift 
Brutto 

Refusion 80pct 40pt. 30 
pct. 

20 
pct. 

I alt 

 Måltal 
Ressourceforløb og 
jobafklaringsforløb 

  De 
første 
4 uger 

5- 26 
uger 

27-
52 

uger 

Over 
52 

uger 

 

Ressourceforløb 157.758 20,42 % 0 2 5 203 210 
Jobafklaringsforløb 129.590 21,59 %   27 143 170 

 
Ressourceforløb 
Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen betyder, at personer 
under 40 år ikke længere kan få tilkendt førtidspension, medmindre det er åbenbart formålsløst at udvikle 
deres arbejdsevne. I stedet skal en individuel og helhedsorienteret indsats i et ressourceforløb udvikle deres 
arbejdsevne og hjælpe dem videre i livet. Ressourceforløb kan vare i et til fem år. Det er dog muligt at få 
tilbudt flere forløb. 
Alle der deltager i ressourceforløb, får en ydelse – ressourceforløbsydelse – på samme niveau som deres 
hidtidige ydelse. Fx vil kontanthjælpsmodtagere, der får et ressourceforløb, modtage ressourceforløbsydelse 
på kontanthjælpsniveau. 
Til øvrige udgifter – særlige tilrettelagte tilbud – mentor – hjælpemidler befordring mv., er det budgetteret 
med 4.795.420 kr. Heraf modtages 50 pct. statsrefusion 
 
Jobafklaringsforløb 
Den 1. juli 2014 trådte reglerne om jobafklaringsforløb i kraft. De indebærer, at sygemeldte, der efter fem 
måneder ikke kan få forlænget sygedagpengene efter de eksisterende forlængelsesmuligheder, overgår til et 
jobafklaringsforløb. Her vil de uden tidsbegrænsning modtage en ydelse på kontanthjælpsniveau, som er 
uafhængig af både ægtefælles og samlevers indkomst og formue. 
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Et jobafklaringsforløb minder i høj grad om de ressourceforløb, der blev etableret som et led i reformen af 
førtidspension og fleksjob. Målet med forløbene er, at en tværfaglig og sammenhængende indsats på sigt 
skal bringe den sygemeldte i arbejde eller i gang med en uddannelse. 

Fokus for forløbet er, at den sygemeldtes arbejdsevne bliver udviklet gennem en konkret og aktiv indsats, 
hvor den enkeltes mål i forhold til arbejde og uddannelse er styrende for, hvilke aktiviteter der sættes i gang. 
Til øvrige udgifter – særlige tilrettelagte tilbud – mentor – hjælpemidler befordring mv., er der afsat 
1.632.900 kr. Der modtages 50 pct. statsrefusion af disse udgifter. 
 
Arbejdsmarkedsforanstaltninger 
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere, 
integrationsydelsesmodtagere som ikke er omfattet af integrationsprogram, sygedagpengemodtagere, 
revalidender og ledighedsydelsesmodtagere. Herunder udgifter til mentor og udgifter til seniorjob. 
Formålet er at give tilbud bl.a. i form af mentorstøtte, vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og 
ansættelse med løntilskud, med henblik på, at personen hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse og hel eller 
delvis selvforsørgelse. 
Aktiveringsprincipper: Strategierne for Jobcentrets borgerrettede indsats tager sit afsæt i tankesættet omkring 
Social Inklusion gennem arbejde og uddannelse. Vi tror på, at alle kan bidrage til fællesskabet, og at alle 
ønsker at bidrage til, og være en del af, fællesskabet. Tilgangen til den enkelte borger lægger sig op af den 
værdsættende og anerkendende tankegang. Gennem arbejde og uddannelse opnår den enkelte en følelse 
af at være en aktiv deltager i samfundet, at have en selvskabt indkomst samt at opnå en identitet og en 
højere grad af selvværd. Indsatserne knytter sig endvidere til den virksomhedsrettede indsats. Samarbejdet 
med virksomhederne og a-kasserne er således også en af grundpillerne i den borgerrettede indsats. 
Det overordnede mål i 2017 er fortsat ”hurtigst muligt i ordinært arbejde eller uddannelse”, så den enkelte 
bliver i stand til at forsørge sig selv. Tilbud gives i private virksomheder i det omfang, det er muligt, dernæst i 
offentlige institutioner. Tilbud om virksomhedspraktik og løntilskud gives med henblik på ordinær ansættelse. 
Tilbud gives med udgangspunkt i det individuelle ønske hos den enkelte borger og arbejdsmarkedets behov. 
Virksomhedskompensationen tager ligeledes udgangspunkt i den enkelte borger.  
 
For den svageste gruppe af ledige benyttes de kommunale aktiveringstilbud og virksomhedscentrene. De 
kommunale aktiveringstilbud/ virksomhedscentrene skal bruges til at bringe de svageste gruppers 
kvalifikationer (sociale, personlige og faglige) op på et niveau, så de vil være i stand til at tage imod et tilbud 
om aktivering i en virksomhed. Aktiveringstilbuddene skal bruges som udviklingsredskaber for den enkelte 
borgers vej op ad stigen til det ordinære arbejdsmarked.  
 
Jobcenter Hedensted vil fastholde fokus på en høj aktiveringsgrad for dagpenge- og 
kontanthjælpsmodtagere. Samtidig vil vi holde fast i at aktiveringen som første prioritet skal være individuel 
og målrettet arbejdsmarkedets behov. Aktiveringsgraden følges tæt i forbindelse med månedlig udarbejdet 
ledelsesinformation. 
 
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i Hedensted Kommune 
Kvote- og sanktionssystemet for offentligt løntilskud er afskaffet pr. 1. januar 2015. Det offentlige er herefter 
ikke længere underlagt krav om at stille løntilskudspladser til rådighed indenfor en given kvote. 
Løntilskudsjob i kommuner medfører både udgifter for kommunen som arbejdsgiver og for jobcentret til 
løntilskud (denne udgift erstatter udgiften til a-dagpenge) 
Som led i beskæftigelsesreformen målrettes løntilskudsordningerne og reglerne for offentligt og privat 
løntilskud bliver i højere grad harmoniseret. Med beskæftigelsesreformen bliver det således væsentligt 
dyrere, at ansætte ledige i løntilskud i kommunen. 
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Iflg. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats skal kommunerne selv finansiere en vis del af lønudgiften til 
forsikrede ledige i løntilskudsjob i kommunen, nemlig forskellen mellem lønudgiften og løntilskuddet. I 2017 
budgetteres 13 løntilskudspladser med en kommunal udgift på 54,40 kr. pr. time. 
 
Seniorjob 
Gennemsnitslønnen er beregnet på baggrund af regnskab 2015. 

 Måltal Budget 
2017 

Gennemsnitsløn 
brutto budget 2017 

Seniorjob 28 286.922 
 
Seniorjob er job til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før 
de når efterårsalderen, og som ikke længere har dagpengeret, fordi de har opbrugt deres periode med ret til 
dagpenge. Kommunen er efter loven forpligtet til at tilbyde ansættelse i seniorjob i kommunen til denne 
persongruppe. De ansatte har krav på overenskomstmæssig løn, og staten yder et tilskud pr. år på 142.178 
kr. pr. årsværk. Nettoudgifterne kompenseres via bloktilskuddet. 
 
Udgifter til Aktiveringsindsatsen 

Driftsloftet for aktiveringsudgifterne bestemmer, hvor høje bruttoudgifter til aktivering, den enkelte kommune 
kan hjemtage refusion for. 

Fra 2016 er udgifter til mentor lagt ind under driftsloftet, samtidig skal bemærkes, at der ikke kan modtages 
statsrefusion af øvrig vejledning og opkvalificering af dagpengemodtagere, jobparate 
kontanthjælpsmodtagere, og åbenlyst uddannelseshjælpsmodtagere. 

I budget 2016 er indregnet driftslofter gældende for 2016. De endelige driftslofter vil blive fastsat på 
finansloven for 2017. 

·  Driftsloft for modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp og arbejdsløshedsdagpenge: 10.961 kr. 

·  Driftsloft for modtagere af revalidering, ledighedsydelse og sygedagpenge: 9.878 kr. 

Det bemærkes, at en kommune godt kan ligge over loftet i forhold til den ene målgruppe og under loftet i 
den anden målgruppe. I en sådan situation kan kommunen ikke bruge luft under det ene loft til at finansiere 
merudgifter ved det andet driftsloft. 
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1. Driftsloft for modtagere af 
kontanthjælp, 
arbejdsløshedsdagpenge m.v. 

Målgruppe Budget 2017 
refusions-
berettiget 

Budget 2017 
uden 

refusion 

Ordinær uddannelse 
dagpengemodtagere 

Forsikrede ledige 1.595.880  

Øvrig vejledning og opkvalificering  Forsikrede ledige, ikke 
refusionsberettigede 

 3.375.900 

6 ugers selvvalgt uddannelse Forsikrede ledige 1.994.850  
Køb af ordinær uddannelse incl. 
Læse, skrive og regnekurser. 

Kontanthjælpsmodtagere og 
uddannelseshjælpsmodtagere 

1.413.990  

Køb af vejledning og 
opkvalificering 

Kontanthjælpsmodtagere og 
uddannelseshjælpsmodtagere 

2.671.964  

Aktivcenteret Kontanthjælpsmodtagere 3.826.449  
På vej til Uddannelse og Job Uddannelseshjælpsmodtagere 1.228.161  
Laden Uddannelseshjælpsmodtagere 2.212.324  
 jobparate kontanthjælps-

modtagere, og åbenlyst 
uddannelseshjælpsmodtagere 
i egne tilbud 

-2.046.000 2.046.000 

Mentor  5.115.000 920.700 
Udgifter i alt  18.012.618 6.342.600 
Rådighedsloft 1.060 helårspersoner x 

10.961 kr. 
-5.809.330  

 Max refusion 50 pct.   
Refusionsprocenten af 
refusionsberettigede udgifter 

 32,25 %  

Refusionsprocenten af alle 
udgifter 

 23,9 %  
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2. Driftsloft for modtagere 
af revalidering, ledighedsydelse 
og sygedagpenge  

Målgruppe  Budget 2017 

Ordinær uddannelse  Forrevalidender/revalidender  1.546.000 
Vejledning og opkvalificering Forrevalidender/revalidender  3.110.790 
Ordinær uddannelse og særligt 
tilrettelagte tilbud 

Sygedagpengemodtagere  1.306.908 

Job og Trivsel Sygedagpengemodtagere  2.419.243 
Jobsøgningsforløb(Siim) Ledighedsydelsesmodtagere  1.320.293 
Øvrige tilbud  Ledighedsydelsesmodtagere  666.556 
Mentor   2.046.000 
Udgifter i alt   12.415.790 
Rådighedsloft 763 helårspersoner x 

9.745 kr. 
  

 Max refusion 50 pct.  -3.768.457 
Refusionsprocenten udgør   30,4 % 
    

 
Aktivcentret 
De budgetterede driftsudgifter til de kommunale Aktivcenter udgør netto 3.179.598 kr. + 646.851 kr. 
(etablering af midlertidige fleksjob), i alt 3.826.449 kr. Iflg. opgørelse fra Aktivcentret blev i regnskabsår 2015 
aktiveret/visiteret 104 personer ekskl. forsikrede ledige. I 2017 vil prisen pr. uge udgøre 707 kr. ved 
aktivering i samme omfang. 
 
Visitation og udvikling mod uddannelse (Laden)  
Visitation og udvikling mod uddannelse (Laden) på Rørkjærgaard er et tilbud om et internt afklarings- og 
udviklingsforløb i regi af Jobcentrets Ungeenhed for at gøre den enkelte unge i stand til at deltage i fx 
almindelig virksomhedspraktik eller kurser, der vil kunne bringe vedkommende ind i et uddannelsesforløb 
og/eller i en erhvervsmæssig tilværelse. 
De unge deltager i forløbet i cirka fire uger, hvorefter de tilbydes virksomhedspraktik. De unge får 
sideløbende med praktikken hjælp til jobsøgning ved fremmemøde en eftermiddag om ugen i Visitation og 
udvikling mod uddannelse (Laden) på Rørkjærgaard. Herudover har de unge også mulighed for støtte fra en 
mentor. Unge der ikke er i praktik møder hver dag i Laden. 
 
Budgettet for Visitation og udvikling mod uddannelse (Laden) er i 2017 2.212.324 kr. Der forventes 
aktiveret 718 borgere i tilbuddet i gennemsnitligt tre uger, hvilket medfører, at ugeprisen i 2017 for tilbuddet 
vil være 1.027 kr.  
 
Jobsøgningsforløb Siim Ledighedsydelsesmodtagere 
De budgetterede driftsudgifter til det Kommunale jobsøgningsforløb for ledighedsydelsesmodtagere udgør 
1.320.293 kr. Iflg. opgørelse fra Siim blev i 2015 aktiveret 32 personer i 52 uger. Ved samme 
aktiveringsniveau i 2015 vil ugeprisen udgøre 793 kr. 
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Job og Trivsel 
Job og Trivsel er et afklarings- og opkvalificeringsforløb i kommunalt regi, hvor hovedsageligt sygemeldte og 
kontanthjælpsmodtagere med langt fravær fra arbejdsmarkedet får tilbud. 
Budget 2017 udgør 2.419.243 kr. Forløbet har løbende optag og har en mere individuel tilgang, stadig med 
det jobrettede og virksomhedsrettede i fokus. I 2015 var 55 helårspersoner tilknyttet. I 2017 ved samme 
antal deltagere vil ugeprisen udgør på 846 kr. 
 
På vej til uddannelse og job 
På Vej til Uddannelse og Job er et udviklingstilbud i Ungeenheden Daugaard (Egehøjskolen) for unge med 
andre begrænsninger end ledighed – primært intellektuelle og kognitive begrænsninger. På Vej til 
Uddannelse og Job i Ungeenheden Daugaard (Egehøjskolen) er et tilbud om et internt udviklingsforløb i regi 
af Jobcentrets Ungeenhed for at gøre den enkelte unge i stand til at deltage i fx almindelig 
virksomhedspraktik eller kurser, der vil kunne bringe vedkommende ind i et uddannelsesforløb som fx FVU 
og/eller i en erhvervsmæssig tilværelse. 
De unge deltager i forløbet i ca. et år, hvor de sideløbende har tilbud om kortere varende 
virksomhedspraktikker med støtte fra Ungeenheden Daugaard (Egehøjskolen).  
I 2017 udgør budgettet 1.228.161. Der forventes 13 deltagere i projektet i tilsammen 374 uger svarende til 
en ugepris på 3.284 kr. 
 
Beskæftigelsesordninger 
 
Udviklingsindsats for unge 15-17 årige 
Udgifterne vedrører unge mellem 15-17 år – som har behov for en uddannelses- og beskæftigelses-
fremmende indsats. Indsatsen iværksættes efter reglerne i Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats. Der 
modtages 50 % statsrefusion af udgifterne.     
  
Til køb af eksterne tilbud til denne målgruppe budgetteres med brutto 2.046.000 kr. 
Der er i 2014 ligeledes i henhold til reglerne i Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats etableret et Udviklings- 
og Vejledningstilbud for målgruppen.  
 
Budgettet hertil udgør brutto 3.752.376 kr.  
 
Formålet med udviklings- og vejledningsindsatsen er at give de unge hjælp til at blive i stand til at gennemføre 
et uddannelsesforløb og derigennem at komme ind i en erhvervsmæssig tilværelse og blive i stand til at klare 
sig selv. 
 
Der er grundlæggende tale om et tilbud om social education i et anerkendende miljø med det formål at 
støtte de unge til at kunne gennemføre uddannelse og få et job. Endvidere skal de unge opnå en højere 
grad af selvforvaltning, så de derigennem bliver parate til at tage det næste skridt frem mod uddannelse og 
efterfølgende arbejde.  
 
Der arbejdes i Udviklings- og Vejledningsindsatsen både med gruppeorienteret og individuel rådgivning og 
vejledning ud fra en helhedsorienteret indgangsvinkel. 
 
De primære aktiviteter for de unge, der er indskrevet i Udviklings- og Vejledningsindsatsen, er afklaring i 
forhold til, indenfor hvilket fagområde de måtte ønske at komme i uddannelse eller arbejde – samt faglig og 
personlig udvikling hertil. De unge skal i denne sammenhæng lære at tage aktive uddannelsesvalg – og 
dermed at tage stilling og træffe valg i forhold til deres fremtidige liv. 



	

	
	

73 

Udvalget for  
Beskæftigelse 

De unge skal gennem forløbet endvidere opnå en afklaring af egne ressourcer og begrænsninger og 
samtidig få en forståelse af arbejdet indenfor et nærmere angivet område, hvor de fx måtte ønske at tage 
uddannelse. 
 
Det tilstræbes, at tilbuddene i Udviklings- og Vejledningsindsatsen er så brede og differentierede som muligt, 
samt at de tager udgangspunkt i den enkelte unges ressourcer og behov, og at tilbuddet fastholdes til trods 
for eventuelle brud og skift indenfor andre områder af den unges tilværelse. 
 
Tilbuddet til den unge indeholder – udover den vedvarende kontakt og støtte – også både uddannelse og 
fritidsarbejde i et omfang, som er realistisk for den enkelte – og der arbejdes vedvarende med at støtte den 
unge i at opbygge sunde fritidsinteresser. 
Herudover så er der i eftermiddagstimerne etableret lektiecafé for de unge, som allerede måtte være 
påbegyndt i et uddannelsesforløb, men som måske endnu ikke helt magter dette. 
 
Der er i gennemsnit løbende ca. 60 deltagere i tilbuddet, og der forventes i 2017 at være ca. 3.000 
deltageruger til en pris på 1.251 kr. pr. uge. 
 
Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov givet som tilbud efter lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats 
 
Der budgetteres med køb af eksterne forløb og af interne (USB Egehøjskolen) for i alt 6.166.825 kr. Der 
ydes ikke statsrefusion af disse udgifter. 
 
Psykiatri 
Værdigrundlag/kerneopgave for Socialpsykiatriens arbejde er troen på at alle mennesker har ressourcer, 
drømme og håb, og at dette understøttes i aktiviteter, som giver borgeren mulighed for at forandre sig. 
Aktiviteter: 

• Den enkelte får et fundament i trygge rammer. 
• Udvikling af færdigheder. 
• Livsmestring i så høj grad, det er muligt at tage ansvar for eget liv/selvværd og identitet. 
• Sikre samskabelse gennem kontakt til netværk (pårørende, venner, børn m.fl.). 
• Samarbejde internt (Beskæftigelse, Social Omsorg, Læring samt Fritid- og Fællesskab) og eksternt 

mellem alle relevante kompetencer. 
 

  Budget 2017  

Funktion    

052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning -546.040 

053230 Lejetab 46.500 

053232 Pleje og omsorg 596.760 

053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 8.858.530 

053850 Botilbud til længerevarende ophold 6.348.640 

053852 Botilbud til midlertidigt ophold 3.123.080 

053858 Beskyttet beskæftigelse 1.333.840 

053859 Aktivitets- og samværstilbud 4.552.750 

Samlet resultat 24.314.060 
                 Udtræk på udvalgsniveau 
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Ovenstående skema er excl. 327.000 kr. (i 2016 tal) fra Geninvesteringspuljen bevilget for hver af årene 
2016 og 2017 til Aftentelefonen. Hvor der skal arbejdes på at danne et bredere aftentilbud i samarbejde 
med Ungeenheden, Læring og Velfærdsrådgivningen i Social Omsorg. 
Udvikling for perioden 2015 til 2017: 

 

 
• På udvalgsniveau. 
• 2015 og 2016 er incl. overførsler fra tidligere år 

 
Egne tilbud består af: 

• Hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder i borgernes egne 
hjem. Herunder boliger i Hedensted og Tørring, hvor Psykiatrien har visitationsretten. 

• Beskyttet beskæftigelse i Hedensted 
• Aktivitets- og samværstilbud i Hedensted, Tørring og Juelsminde 

 
Eksterne tilbud består af: 

• Køb af tilbud i andre kommuner 
• Køb af tilbud i regionerne også Regionernes tilbud beliggende i Hedensted Kommune 
• Private tilbud også private tilbud beliggende i Hedensted Kommune. 

 
Misbrug 
Misbrugscentret Hedensted varetager dagbehandling af alkohol- og stofmisbrug og i visse tilfælde visiterer 
Misbrugscentret også til behandling i et midlertidigt botilbud. 
 
Det er også Misbrugscentret der følger op på brugen af forsorgshjem. Udgiften til forsorgshjem er i 
nedenstående angivet i nettotal, der er 50 % statsrefusion på området. 
  

0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000

Regnskab	2015 Korrigeret	
budget	2016

Budget	2017

Oversigt	over	årene	2015	- 2017
i	hele	1.000	kr.

Egne	tilbud

Eksterne	tilbud



	

	
	

75 

Udvalget for  
Beskæftigelse 

 

 Budget 2017  

Funktion    

053842 Botilbud (Forsorgshjem) 1.288.320 

053844 
Alkoholbehandling og behandlingshjem 
for alkoholskadede (herunder andel af 
Misbrugscentret i Hedensted) 

3.286.650 

053845 Behandling af stofmisbrugere (herunder 
andel af Misbrugscentret i Hedensted) 2.816.690 

Samlet resultat 7.391.660 
o Udtræk på udvalgsniveau  
o Excl. projekter med statstilskud 

 
 
Udvikling for perioden 2015 til 2017: 
 
 

 
 
 
Ovenstående oversigter er excl. puljemidler fra Geninvesteringspuljen. Der er i 2016 bevilget 450.000 kr. og i 
2017 900.000 kr. (i 2016 tal) til Misbrugscentret.  
 
2/3 af beløbet er tilegnet støtte til borgere som er varslet at miste egen bolig grundet sociale komplekse 
problemstillinger og, hvor det vurderes, at en bostøtte indsats vil kunne forebygge optag på forsorgshjem. 
1/3 af beløbet er tilegnet koordinerende indsatsplaner vedr. målgruppen dobbelt diagnosticerede sindslidende 
med rusmiddelproblemstillinger. 
 

0

1.000

2.000

3.000

4.000

Regnskab	2015 Korrigeret	budget	2016 Budget	2017

Oversigt	over	årene	2015	-2017
i	hele	1.000	kr.

053842	Botilbud,	forsorgshjem

053844	Alkoholbehandling	og	behandlingshjemfor	alkoholskadede

053845	Behandling	af	stofmisbruger



	

 
	

76 

Udvalget for  
Social Omsorg 

 

Udvalgsmedlemmer 
 

 

   

Hans Jørgen Hansen (V) 
Formand 
 

    
Hanne Grangaard (A) 
Næstformand 

Bent Poulsen (V) Jeppe Mouritsen (V) Birgit Jakobsen (K) 

  

Administrativ organisation 

 

Chef for Social Omsorg 
René G. Nielsen 

	



	

 
	

77 

Udvalget for  
Social Omsorg 

 

Udvalgets opgaver 
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de forudsætninger, der gør, at det enkelte menneske får 
omsorg, støtte og rådgivning, så det enkelte menneske løbende udvikler sig til at kunne klare sig bedre og 
mere selv. Målgruppen vil typisk være ældre og voksne handicappede. 
Forudsætninger for udvalgets opgaver 
Borgere, der er svækkede i et omfang, der gør, at de ikke eller kun i begrænset omfang kan tage vare på 
eget liv, oplever at blive hjulpet til at bevare eller øge deres livskvalitet. 
Familien, netværket og det lokale samfund er vigtige elementer i den sociale omsorg, vi udviser for 
hinanden.   
Borgeren får hjælp og rådgivning til at skabe fremskridt, til at tage ansvar for eget liv og til at klare sig selv 
bedst muligt. 
Omgivelser og tilbud er indrettet, så man så vidt muligt kan bruge dem selvstændigt. Det gælder både i det 
offentlige og i lokalområderne. 
 
Genopretningsplan for Social Omsorg 
I budgetaftalen for 2017 er forligspartierne blevet enige om en genopretningsplan for Social omsorg. 
Forligspartierne er enige om nedenstående plan for opretning af økonomiske rammer for Social Omsorg, og 
der gives ved denne aftale et 3-årigt perspektiv. Samtidig skal området, i lighed med kommunens øvrige 
områder, indgå i og tilpasse sig de løbende beslutninger, som byrådet måtte træffe fx i forbindelse med 
fremtidige budgetter. 
 
Det seneste skøn pr. 1. august 2016 over den økonomiske situation i Udvalget for Social Omsorg giver 
følgende forventninger til det økonomiske resultat i 2016 og 2017. 
 

Element 2016 2017 

Ubalance mellem forventede driftsudgifter og budget -44,4 -41,8 

Udisponerede overskudsmidler 16,8 … 
Handicap mm., det forventede underskud eftergives ved regnskab jfr. 
tidligere praksis 

11,4  

Medfinansiering, det forventede underskud eftergives ved regnskab jfr. 
praksis 

6,8  

Udvidelse af budget handicap mm. Jfr. teknisk gennemgang  14,3 

Udvidelse af budget aktivitetsbestemt medfinansiering, do.  2,4 

Forventet Underskud 2016 -9,4  

Forventet ubalance 2017  -25,1 

Overført underskud  -9,4 

Aktuel opgave i 2017  34,5 
 
Årsagerne til, at tidligere års situation med overskud siden 2015 er vendt til en situation med underskud på 
driften, skyldes især tre forhold. 
 

1. Der har ikke været foretaget en udmøntning af de budgetreduktioner som byrådet har vedtaget, 
2. De projekter, som er iværksat for overskuddene, har løftet udgiftsniveauet, og endelig 
3. Regionens adfærd har med kortere liggetider og hurtigere udskrivning affødt merudgifter (flere 

sygeplejersker, akutteam osv.) 
 
Forligspartierne er enige om, som et led i denne budgetaftale, at tilføre yderligere midler til Social Omsorg. I 
alt reserveres der en ramme på op til 41,1 mio. kr. i tilpasningsperioden, som løber over 3 år. Med det 



	

 
	

78 

Udvalget for  
Social Omsorg 

 

nuværende aktivitetsniveau og opgavetilrettelæggelse er der udsigt til et forventet underskud i 2017 på 34,5 
mio. kr., hvoraf de 9,4 mio. kr. skyldes overførsel af det nu forventede underskud i 2016.  
Der er i regi af det igangsatte udredningsarbejde i § 17, stk. 4-udvalget fastsat en tidsramme til udgangen af 
2018 for at tilrette opgaveløsningen til den økonomiske ramme. Derfor vil det nu være hensigtsmæssigt i 
forbindelse med budgettet at fastlægge en tilsvarende plan for opretningen af de budgetmæssige rammer. 
På den måde gennemføres ændringerne over en vis årrække, og tidshorisonten er de tre kommende 
budgetår. 
 
 2017 2018 2019 

Forventet underskud -34,5 -19,6 -13,1 

Bufferpulje (år 2017 er overført restbudget 2016) 10,3 8,8  

Tilskud fra kassen 17,7 4,3 0,0 

Udgiftsreduktion 6,5 6,5 13,1 
 
Tidsperspektivet – og ”trækningsretten” på kassebeholdningen – indebærer, at udvalget over denne 
tidshorisont får mulighed for at arbejde med en langsigtet strategi for at få tilpasset udgifterne, så de passer 
med udvalgets budgetramme. 
 
Kassens rolle som finansiering af underskuddet i 2017 og 2018 indebærer i praksis, at det ved 
budgetvedtagelsen i de enkelte år er indforstået, at udvalget har en ubalance mellem det tildelte budget og 
udvalgets forventede udgifter. Denne ubalance vil medføre et underskud, der ved årets afslutning maksimalt 
må udgøre den aftalte finansiering, ligesom der er tale om et underskud, der ikke overføres til efterfølgende 
år. Derfor skal det også være en ambition for udvalget at søge at minimere behovet for tilskuddet fra kassen i 
genopretningsplanen. 
 
Generelt om opretningsplanen 
Den ubalance, der nævnes i aftalen her, er anslået pr. august 2016. Dermed er finansieringen via 
bufferpuljen og kasseholdningen også anslået, men skal ses som en maksimal ramme. Hvis der kan 
gennemføres handlinger og ændringer, der betyder, at der er yderligere mindreudgifter og dermed mindre 
behov for den ekstraordinære finansiering, vil disse skulle gennemføres. Det betyder samtidig, at et eventuelt 
mindreforbrug ikke skal anvendes til at igangsætte nye aktiviteter, og at der generelt ikke igangsættes nye 
aktiviteter, så længe der er behov for ekstraordinær finansiering. 
 
 

Forudsætninger for budgettet og fremtidige tiltag 
 
Budgettet indenfor Social Omsorg går overordnet til ældre-, voksen handicap- og sundhedsområdet i 
Hedensted Kommune.  
 
Der har i de senere år været en stigning i udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering (borgere behandlet 
på sygehuse) i Hedensted Kommune. Stigningen har været på samme niveau, som i resten af landet. Dette 
forklares ved, at der er relativt mange genindlæggelser, forebyggelige indlæggelser og tidlige udskrivelser, 
hvor borgerne faktisk stadig er patient, når de overtages af kommunens medarbejdere. Tendensen betyder, 
at flere og flere opgaver vil blive lagt ud til kommunerne i de kommende år og opgaverne bliver mere og 
mere komplekse. Dette kræver nye kompetencer hos medarbejderne og måske andre faggruppesammen-
sætninger end tidligere. 
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For at imødekomme denne tendens iværksætter vi ”Tidlig opsporing”, udvider akutområdet og indfører flere 
skyl og føn toiletter for at forhindre mange indlæggelser på grund af blærebetændelser. De praktiserende 
læger er en vigtig samarbejdspartner for at reducere genindlæggelser og forebyggelige indlæggelser. Derfor 
er der yderligere fokus på samarbejdet med dem de kommende år. Desuden er vi ved at implementere et 
stort paradigmeskifte i organisationen som betyder, at vi omlægger fra en kompenserende tilgang til en 
rehabiliterende tilgang. Vi er også ved at tænke i mere og rettidig træning og tilgang af flere ergo-
fysioterapeuter i forvaltningen for at forhindre genindlæggelser og sikre hurtigere selvstændighed hos 
borgerne. 
 
I forlængelse af omorganiseringen af forvaltningen med ny central myndighed og fusion af senior og voksen 
handicapområdet arbejder vi stadig på at skabe større gennemsigtighed på området generelt. Der arbejdes 
med at få beskrevet og vedtaget nye kvalitetsstandarder på området, så det svarer til den nye definition på 
kerneopgaven. Der arbejdes endvidere på at få gennemført BUM model og på at implementere VUM. 
Organisationsændringen og de mange re-visitationer er tidskrævende og ressourcekrævende.  
 
Der arbejdes på at gennemføre den rehabiliterende tilgang i alle kvalitetsstandarder, hvilket betyder at 
midlertidig hjælp og selvhjulpenhed bliver en gennemgående overskrift. På hjælpemiddelområdet er der nu 
også beskrevet kvalitetsstandarder og der arbejdes på i højere grad at reducere behovet for sagsbehandling.  
 
Social Omsorg er i gang med at implementere den rehabiliterende tilgang i alle driftenheder. Denne 
omlægning tager tid og kræver stor ledelsesmæssig opbakning. Omlægningen giver mulighed for i højere 
grad at gøre borgerne selvhjulpne ved at arbejde i tværfaglige teams og ved at sikre koordinering og dermed 
sammenhængende og meningsfulde forløb.  
 
På Voksen Handicapområdet arbejdes der på en gennemgang af den samlede botilbudsvifte. Alle tilbud er 
nu på Tilbudsportalen og er godkendt af Det sociale Tilsyn. Samtidig ønskes der et overblik over, hvordan vi 
kan udnytte vores pladser på sigt. Derfor er der udarbejdet en masterplan på Voksen Handicapområdet, der 
viser den aktuelle status samt peger ind i fremtidens behov og dermed er den med til at belyse, om der kan 
trækkes flere opgaver hjem til kommunen. Samtidig skal man også anerkende, at Hedensted Kommune ikke 
har det borgergrundlag der kan lovliggøre, at specialopgaver kan løses i eget regi. 
 
Der lægges op til en lang række initiativer i Social Omsorg, hvor der bl.a. er fokus på nye arbejdsmetoder på 
tværs af fagområder og søjler. Dette kræver højere grad af systematik, fleksibilitet og øget opfølgning. 
Kombineret med den rehabiliterende tilgang og dermed en betydelig kulturændring har det til formål at 
skabe en bedre og mere effektiv indsats på alle områder. Det er et omstændeligt arbejde, som tager tid. 
Samtidig udfordres alle områder indenfor Social Omsorg af, at der i Hedensted Kommune er en generel 
stigning i antallet af indbyggere i aldersgruppen 65+år, som er målgruppen i Social Omsorg, og budgetterne 
ikke er demografisk tilpasset. 
 
Demografi  
 
Befolkningsprognose for Hedensted Kommune 2016-2021 fordelt per aldersgruppe (April 2016): 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Ændring 
2016-
2021 

Antal indbyggere i Hedensted 
Kommune per 1. januar   

46.206 46.363 46.262 46.155 46.069 45.979 -227 

 Heraf 60 -  64 år 2.820 2.917 2.895 2.955 2.981 2.998 178 



	

 
	

80 

Udvalget for  
Social Omsorg 

 

 Heraf 65 -  79 år 6.720 6.828 6.997 7.126 7.246 7.366 646 

 Heraf 80 - 110 år 2.098 2.181 2.242 2.298 2.382 2.477 379 

I alt 60+ årige 11.638 11.926 12.134 12.379 12.609 12.841 1.203 

 
Antallet af indbyggere over 64 år forventes at stige fra 8.818 i 2016 til 9.843 i 2021. Dette udgør en stig-
ning på knap 12 %. Stigningen er højest i aldersgruppen over 80 år, der forventes at stige med godt 18 % 
frem imod 2021. 
 

 
 
Som det også fremgår at grafen, ligger det totale antal indbyggere næsten konstant på niveauet omkring 
46.000.  
 
Og da den yngre aldersgruppe under 65 år ser ud til at falde i hele den viste periode, er det gruppen 65+ 
årige der stiger. Således er der primo 2011 godt 7.500 ældre, som stiger til godt 9.000 i slutningen af 2016. 
I år 2021 vil antallet af ældre være omkring 10.000. 
 

Budgetpræsentation 
 
Driftsbudgettet for Udvalget for Social Omsorg udgør i 2017 netto 678 mio. kr.  
 
Budget tilført rammen 
Udvalgets budgetramme er i forhold til Budget 2016 tilført 16,7 mio. kr., heraf 1 mio. kr. til 
Træningsområdet, 2,35 mio. kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering efter indgåelse af Økonomiaftalen for 
2017 mellem regeringen og KL, 2,5 mio. kr. til akutteam på sygeplejeområdet og en tilpasning af budgettet 
på 10,8 mio. kr. på Voksen Handicapområdet. 
 
Tilføjelsen til Voksen Handicapområdet vedrører 4,8 mio. kr. til hjemtagelse af tilbud fra regioner og andre 
kommuner, 3,5 mio. kr. vedrører midlertidigt botilbud, længerevarende botilbud og specialvejledning, og 2,5 
mio. kr. vedrører aktivitets- og samværstilbud og beskyttet beskæftigelse. 
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Budgetkorrektioner inden for rammen 
I det beregnede budget for Social Omsorg for 2017, er der lavet tekniske ændringer, som udvalget selv skal 
håndtere for i alt 4,2 mio. kr. Beløbet dækker 0,3 mio. kr. til ledsagerordning, 1 mio. kr. til borgerstyret 
personlig assistance, 0,9 mio. kr. til løn- og driftsudgifter til nyt bofællesskab ”Rugmarken”, 0,6 mio. kr. til 
specialrådgivning på tale-/høre-/syns- og IKT-områderne og 1,4 mio. til Klippekortsordningen som fra 2017 
overgår til drift. 
 
Øvrige omplaceringer til/fra andre udvalg 
Der er ved omplaceringer til/fra andre udvalg tilført netto 3,5 mio. kr., således at budgetrammen i forhold til 
2016 i alt er forøget med 20,2 mio. kr. Omplaceringer vedrører bl.a. forsikringer på 2,6 mio. kr., der flyttes til 
Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi, handleforpligtelsen for 7 unge og budget hertil på 4 mio. kr. 
flyttes fra Udvalget for Læring, budget til specialrådgivning på Tale-/Høre-/Syns- og IKT-områderne på 3,3 
mio. kr. flyttes fra Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi og budget på 1,75 mio. kr. vedrørende 
opnormeringer i Senior Visitation og Handicap Visitation flyttes til Udvalget for Politisk Koordination & 
Økonomi. 
 
Geninvesteringspuljen 
I 2016 blev der arbejdet med geninvesteringspuljen, hvor alle områder skulle vurdere hvilke aktiviteter og 
opgaver, man kunne undvære eller omlægge for at sikre 1 % af driftsbudgettet til geninvestering inden for 
udvalgets område. 
Denne opgave videreføres i 2017, dog sådan at midlerne i lyset af den økonomiske ubalance ikke 
geninvesteres, men anvendes i fællesskabet til at skabe balance i den samlede økonomi.  
Geninvesteringspuljen er på 18,2 mio. kr. for alle udvalg under et. Udvalgets andel udgør 4.735.000 kr. 
 
Udmøntning af reduktioner og tilpasninger jf. budgetforliget for 2017 
Udvalget for Social Omsorg andel på 4.231.000 kr. udover geninvesteringspuljen skal udmøntes i 
reduktioner og tilpasninger på driften. Udvalget besluttede, at drøftelsen overgår til § 17, stk. 4 Udvalget, der 
behandler og indstiller til fagudvalget og byråd. 
 
Budget 2017 fordelt på aktiviteter 
I nedenstående diagram vises, hvordan 678 mio. kr. er fordelt på aktiviteter. 
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Anlæg 
I investeringsoversigten for 2016 blev der afsat 2,0 mio. kr. til løft af Åbo og Egespring. Anlægsbeløbet 
forventes overført til 2017. 
 
Hjælp i borgerens hjem 
Over halvdelen af udvalgets budgetområde bruges på hjælp i borgerens hjem – i alt 366 mio. kr. Det 
dækker: Bostøtte (pædagogisk bistand og behandling), praktisk bistand og personlig pleje (hjemmehjælp), 
madservice, plejecentre, hjemmesygepleje, borgerstyret personlig assistance (borgeren er selv arbejdsgiver 
for de hjælpere han eller hun har ansat), afløsning og aflastning for nære pårørende samt kontaktperson og 
ledsagerordninger. 
 
Generelt for alle indsatsområderne gælder at de ydes til borgere, der på grund af deres fysiske eller psykiske 
tilstand ikke er i stand til at klare sig selv. Gruppen af borgere, der modtager hjælp via disse indsatsområder 
er meget forskelligartet og dækker alt fra borgere, der har massiv behov for pleje hele døgnet til borgere, der 
med meget lidt støtte klarer sig selv. Der fokuseres på borgerens og familiens ressourcer, når der skal 
vurderes, hvor meget hjælp der kan ydes. Al hjælp er visiteret og tilrettelagt sådan, at den i videst mulig 
omfang støtter borgeren i at komme til at klare sig selv bedst muligt uanset tilstand.  
 
Nogle af opgaverne kan udføres af eksterne leverandører. Borgerne har fri adgang til at vælge leverandør til 
opgaverne praktisk hjælp, personlig pleje samt madservice. Der er medio 2016 godkendt 6 eksterne 
leverandører. Beboere i plejecentrene er ikke omfattet af denne ordning.  
 
Borgere, der modtager personlig og praktisk hjælp på Frit Valgs-området: 
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Frit Valg 2012 2013 2014 2015 2016 
Antal borgere i alt 
Visiterede timer/uge i alt 

1.089 
3.648 

1.165 
3.480 

1.097 
3.393 

1.088 
3.543 

1.086 
3.865 

Heraf private leverandører: 
Antal borgere 
Visiterede timer/uge 

 
299 
163 

 
328 
178 

 
341 
235 

 
368 
394 

 
385 
464 

Heraf kommunal leverandør: 
Antal borgere 
Visiterede timer/uge 

 
790 

3.485 

 
837 

3.302 

 
823 

3.158 

 
766 

3.149 

 
775 

3401 
OBS der er visse borgere, der modtager såvel kommunal som privat hjælp. Totalen er derfor udtryk for 
antal unikke borgere. 
 
Antallet af borgere i Frit Valg er fra 2012 til 2016 stort set uforandret. I 2012 fik en borger i gennemsnit 
visiteret 3,34 time pr. uge. Dette tal er i 2016 steget til 3,55 time pr. uge. 
 
Udviklingen hos de to typer leverandører er dog gået i hver sin retning, som det fremgår af tabellen ovenfor. I 
den private del af området er stigningen i antal borgere på næsten 29 %, og visiterede timer stiger med ca. 
185 % i løbet af de 5 år. For kommunen som leverandør er antal borgere faldet med 1,9 %, og samtidig er 
visiterede timer faldet med 2,4 %. 
 
Siden april 2013 har alle nye borgere gennemgået et rehabiliteringsforløb. Sammenholdes udviklingen i Frit 
valg med udviklingen i antal borgere i aldersgruppen 65+ er antallet af borgere steget med ca. 11,3%, 
medens antallet af borgere, der modtager hjælp ikke er steget. Det tyder på at dette projekt har spillet en 
meget vigtig rolle i at hjælpe borgeren til at kunne klare sig selv i endnu længere tid. 
 
 
Tidlig opsporing 
I 2016 begyndte implementering af et digitalt program Appinux til tidlig opsporing af sygdomstegn i samt til 
fremtidig telemedicin og videokonferencer. Appinux forventes fuldt implementeret i 2017 og finansieres fra 
puljen til aktivitetsbestemt medfinansiering. Det forventes at implementeringen af Appinux på sigt vil 
reducere udgifterne til den aktivitetsbestemte medfinansiering især i forhold til forebyggelige indlæggelser og 
genindlæggelser. 
 
Sygepleje 
Sygepleje i hjemmet eller på en sygeplejeklinik er et tilbud til alle borgere med behov for sygepleje i 
Hedensted Kommune, såvel bosiddende som besøgende. Du kan få hjælp til sygepleje i dit hjem, på en af 
sygepleje klinikkerne i Hedensted Kommune, eller hvis du bor i et af kommunens plejecentre.  
 
Udviklingen i antallet at borgere som modtager sygepleje i Hedensted Kommune: 
Sygepleje 2012 2013 2014 2015 2016 
Antal borgere 1.429 1.453 1.473 1.500 1.582 

Data er trukket for juli måned alle år. 
 
Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler 
Plejevederlag er løn til borgere der passer et familiemedlem med handicap, alvorlig sygdom eller som ønsker 
at dø i eget hjem.  
 
Tilskud til selv at ansætte samt Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 
Tilskud til selv at ansætte kan være som § 94, at den berettigede til hjælp og pleje selv kan udpege en 
person til at udføre opgaven, Kommunalbestyrelsen skal godkende personen. 
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Tilskud efter § 95 bliver udbetalt til personen, der har behov for § 83 hjælp og pleje, hvis kommunen ikke 
kan stille den nødvendige hjælp til rådighed. 
 
§96 BPA (Borgerstyret personlig assistance) ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af 
hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse. Borgeren skal være i stand til at fungere som arbejdsleder for 
hjælperne. Borgeren skal også være i stand til at fungere som arbejdsgiver for hjælperne med mindre 
pågældende indgår aftale med en nærtstående, en forening eller en privat om at tilskuddet overføres til 
disse, som herefter er arbejdsgiver for hjælperne. 
 
Der er pr. juni 2016 15 modtagere af § 96, heraf 1 ny og 2 ophørte i 2016. Nedenstående tabel viser hvor 
mange borgere der fra 2012 til 2016 har modtaget ydelser efter §§94-96. 
 
§§ 94-96 2012 2013 2014 2015 2016 
§§ 94 og 95: Tilskud til selv at ansætte 
Antal borgere 
Visiterede timer/uge 

 
15 

581 

 
10 

542 

 
10 

300 

 
6 

108 

 
5 

§ 96: Del af BPA-ordning  
Antal borgere 

 
15 

 
13 

 
13 

 
14 

 
15 

 
Specialvejledning 
Hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer med betydelig 
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ydes via Specialvejledningen, i egne bofællesskaber eller ved køb at 
bistand i andre kommuner, regioner eller private tilbud. 

• Specialvejledningen som i foråret 2016 flyttede fra Hornsyld til Porten i Løsning yder støtten til 
hjemmeboende borgere. 

• Beboere på egne bofællesskaber får støtte fra personale ansat på de enkelte bofællesskaber. 
 
Der er 10 bofællesskaber: 2 i Hornsyld, 1 i Lindved, 2 i Uldum, 1 i Juelsminde, 4 i Hedensted. Af de 4 
bofællesskaber i Hedensted er Rugmarken nyoprettet og fra 01.07.16 tilflytter borgere løbende Rugmarken. 
Borgerne kommer fra tilbud i andre kommuner/regioner, fra bofællesskabet Egevej og enkelte har ikke 
tidligere haft tilbud. 
 
Aktivitet og beskæftigelse 
 
Beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud 
Tilbud om beskyttet beskæftigelse til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller 
særlige sociale problemer. 

 
Tilbud om aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 
eller særlige problemer. Henvender sig til borgere der via dette tilbud får socialt samvær, og som derved 
forebygger ensomhed og hvad deraf følger. Aktiviteterne foregår oftest på plejecentrene og administreres af 
frivillige. Der er ingen visitation. 

 
Voksen Handicaps aktiviteter vedr. aktivitets- og samværstilbud foregår i Fønix, Hornsyld, Klub 88 Løsning og 
Egespring Uldum. Tilbuddet i Egespring er dog alene for Egesprings beboere.  Derudover købes tilbud til 
aktivitets- og samværstilbud i andre kommuner, regioner og private tilbud. 
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Udtræk på udvalgsniveau. 
Egne tilbud og køb fra andre kommuner, regioner og private og incl. samtlige udg. forbundet 
med tilbuddet f.eks. befordring. 

 
 
 
Botilbud 
 
Boliger 
I Hedensted Kommune har vi tilbud til personer, der har brug for en bolig, hvor der er taget hensyn til deres 
fysiske og eller psykiske tilstand (der visiteres til disse boliger). Hedensted Kommune kan visitere til 357 
plejeboliger og 375 ældreboliger. 
 
Midlertidige botilbud 
Til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til 
almindelige, daglige funktioner eller pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig 
støtte. 
 
Midlertidige tilbud købes i andre kommuner, regioner og private tilbud. I Hedensted Kommune er der alene 
2 enkeltmandsprojekter oprettet som midlertidigt tilbud efter §107. 

 
Til budget 2017 overføres 4,0 mio. kr. fra Læring til Voksen Handicap i forbindelse med at 7 unge som 
tidligere har fået tilbud i Læring fylder 18 år og derved kommer til at tilhøre målgrupperne i Voksen 
Handicap. 
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Længerevarende botilbud 
Botilbud af længerevarende karakter herunder personlig hjælp, støtte, pleje, omsorg mv. samt tilbud af 
behandlingsmæssig karakter som ydes i forbindelse med tilbuddet. Tilbuddene i Social Omsorg gælder 
personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og alle tilbud købes i andre kommuner, regioner eller 
private tilbud. 
 
Daghjem og aflastning 
Visiteret tilbud, som har til formål at aflaste ægtefæller eller pårørende, som passer en person med 
funktionsnedsættelse. Desuden tilbydes midlertidig aflastningsophold til personer med særlig behov for 
ekstra omsorg og pleje i en begrænset periode. 
 
Hjælpemidler 
I Hedensted Kommune ønsker vi at give hjælp og rådgivning, så vore borgere i videst muligt omfang kan 
tage ansvar for eget liv og klare sig selv bedst muligt. Hedensted Kommune yder støtte til et hjælpemiddel, 
hvis hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe følgerne af varig nedsat funktionsevne, kan lette dagligdagen 
i hjemmet eller er nødvendigt i forhold til arbejdsliv. Der findes flere former for hjælpemidler. 
 
Tekniske hjælpemidler 
Det er især standardiserede hjælpemidler som f.eks. senge, lifte til løft, rollatorer, stokke og standardkørestole 
m.v.  
 
Personlige hjælpemidler 
Her er der hovedsageligt tale om individuelt fremstillede hjælpemidler, som f.eks. handicapbiler, arm- og 
benproteser, ortopædiske hjælpemidler, inkontinens- og stomihjælpemidler, diabetesmaterialer m.v. 
 
Forbrugsgoder 
Et forbrugsgode omfatter produkter, som er fremstillet og forhandles bredt med henblik på sædvanligt 
forbrug hos befolkningen i almindelighed. 
 
Følgende budget er afsat til hjælpemiddelområdet i Hedensted Kommune: 
 

Budget i alt (i 1.000 kr.):  26.386 

Tekniske hjælpemidler 3.500  

Personlige hjælpemidler 18.174  

Forbrugsgoder 263  

Drift af hjælpemiddeldepot 3.087 

Øvrige hjælpemidler 1.362 
 
Træning 
I Hedensted Kommune ønsker vi et målrettet samarbejde med borgeren om det gode hverdagsliv. Vi vil 
sammen med borgeren, og med fokus på borgerens ressourcer og muligheder, lave mål for træningen, så 
borgeren bliver i stand til at klare sig selv bedst muligt. Der kan ydes træning i følgende situationer: 
 
Genoptræning efter sygehusindlæggelse 
Har man været indlagt på et sygehus og har brug for genoptræning, skal sygehuset tage stilling til, om det 
skal være det, man kalder ”specialiseret” genoptræning på et sygehus, eller ”almindelig” genoptræning som 
hovedsageligt foregår i kommunen, i Sundhedshuset på Ny Skolegade 10, Løsning.  
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Forløbsprogrammet for Hjerterehabilitering er pr. 1. januar 2017 ændret i Region Midtjylland, og fase 2 
Hjerterehabilitering skal ikke længere foregå som specialiseret genoptræning på sygehus, men overgår til 
kommunen som almen genoptræning efter genoptræningsplan (bortset fra de 10% af patienterne der er i 
særlig risikogruppe). 
 
Genoptræning og vedligeholdelsestræning 
Har man ikke været indlagt, men får brug for genoptræning efter for eksempel et fald eller længere tids 
sygdom, kan kommunen tilbyde genoptræning. Hvis man er varig svækket, kan kommunen tilbyde 
vedligeholdelsestræning, med det formål at undgå eller forhale funktionstab. Har man et barn med nedsat 
fysisk eller psykisk funktionsevne, kan kommunen tilbyde barnet motorisk træning, med henblik på en mere 
velfungerende hverdag for barnet.  
 
Kørsel til træning 
Har man behov for genoptræning efter endt behandling på sygehus, og hjemsendes med en 
genoptræningsplan fra sygehuset, kan man søge om befordringsgodtgørelse.   
 
Vederlagsfri fysioterapi 
Til personer der har et varigt, svært fysisk handicap, og som derved kontinuerligt har behov for vedligehold-
elsestræning for at bevare funktionsniveauet, kan der gives vederlagsfri fysioterapi. Denne træning kan fås 
hos privatpraktiserende klinikker, der har overenskomst med sygesikringen (ydernummer).  
 
Følgende budget er afsat til træningsområdet i Hedensted Kommune: 
 

Budget i alt i 1.000 kr.: 22.063 
Specialiseret genoptræning på sygehus 961 
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 10.063 
Kørsel til træning 964 
Vederlagsfri fysioterapi 9.601 
Ledelse og administration 474 

 
Forebyggelse 
I Hedensted Kommune arbejder vi målrettet på forebyggelse af livsstilsrelaterede sygdomme og 
sundhedsfremme i almindelighed. Derfor laver vi ”Borgerrettet forebyggelse”, ”Patientrettet forebyggelse” 
samt ”Forebyggende hjemmebesøg”.  
 
Borgerrettet forebyggelse 
I Hedensted Kommune arbejder vi på at leve op til de faglige anbefalinger som Sundhedsstyrelsen beskriver 
på væsentlige risikofaktorområder. De væsentlige risikofaktorområder vedrører områderne:  
Alkohol - Fysisk aktivitet – Hygiejne - Indeklima i skoler - Mad og måltider - Mental sundhed – Overvægt - 
Seksuel sundhed – Solbeskyttelse – Stoffer – Tobak. 
 
Patientrettet forebyggelse 
Hedensted Kommune har indgået en sundhedsaftale med Region Midtjylland, hvor vi forpligter os til at 
bidrage til at sikre en indsats, der er sammenhængende og af høj kvalitet. 
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Forebyggende hjemmebesøg 
I Hedensted Kommune ønsker vi, at vore ældre borgere kan bevare deres fysiske og psykiske 
funktionsniveau, og dermed fastholde et uafhængigt liv, så længe som muligt. Er man fyldt 80 år, tilbyder vi 
et årligt forebyggende hjemmebesøg. Borgere som fylder 75 år, kontaktes én gang for at høre, om de ønsker 
besøg. Er man blevet alene, eller begynder helbredet at svigte kan man henvende sig for at få besøg, når 
man er fyldt 65 år. 
 
Nedenstående tabel viser antallet af borgere der har modtaget forebyggende hjemmebesøg: 
 
Forebyggende hjemmebesøg 2012 2013 2014 2015 
Antal borgere 1.257 1.210 1.144 1.136 

 
Aktivitetsbestemt medfinansiering 
Bliver man indlagt på et sygehus, har ambulante besøg eller går til læge, tandlæge m.v., så betaler 
Hedensted Kommune en andel af udgifterne hertil. Dette er vi forpligtet til i henhold til Sundhedsloven. 
Årsagen hertil er at tilskynde kommunerne til en effektiv kommunal forebyggelses-, trænings- og plejeindsats, 
herunder at styrke samarbejdet på tværs af kommunale fagområder samt at styrke det forpligtende 
samarbejde mellem regioner og kommuner.  
 
Hedensted Kommune ønsker, at vore borgere i videst muligt omfang forebygger sygdom og hvor det er 
muligt bliver plejet og behandlet i kommunen. Vi følger derfor løbende udviklingen i den aktivitetsbestemte 
medfinansiering med henblik på læring og optimering. Budgettet for den aktivitetsbestemte medfinansiering 
er beregnet ud fra KL’s skøn over kommunernes udgifter i 2016.  
 
Nedenstående tabel viser Hedensted Kommunes budget til aktivitetsbestemt medfinansiering fordelt på 
aktiviteter. 
 

Budget i alt (i 1.000 kr.): 149.386 
Almen praksis (læge, tandlæge, speciallæge mv.) 11.096 
Stationær somatik 63.437 
Ambulant somatik 66.116 
Stationær psykiatri 3.552 
Ambulant psykiatri 1.222 
Genoptræning under indlæggelse 3.648 
Hospice-ophold 308 
Færdigbehandlede patienter  7 

 
Værdighedsmilliarden 
I 2016 og frem til og med 2019 er Hedensted Kommune blevet tildelt ekstra midler til en mere værdig 
ældrepleje via en pulje fra staten (idet midlerne kommer fra staten indgår de ikke i Social Omsorgs samlede 
budgetramme). I den forbindelse har byrådet vedtaget en værdighedspolitik og godkendt et budget som 
fokuserer på tiltag, der hovedsageligt giver støtte til de borgere, der har størst behov for hjælp. Det vil sige 
ensomme ældre, demente, beboere på plejecentre og ældre handicappede. I 2017 har vi fået tildelt 
8.364.000 kr. og budgettet ser således ud for udmøntning af midlerne: 
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Samlet beløb til en mere Værdig Ældrepleje i 2016 (i 1.000 kr.): 8.364 

Livskvalitet  4.614  

Selvbestemmelse 2.770 

Mad og ernæring  500 

Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen 450 

Udarbejdelse af værdighedspolitik, dialog og administration mv. 30 

 
Nedenfor beskrives kort hvilke indsatser som hører til under de ovennævnte områder. 
 
Livskvalitet 

• Løft af demensområdet: Demenskoordinator og en hjemmeaflaster skal give pårørende til 
mennesker med demenssygdom mulighed for at have aktiviteter udenfor hjemmet. 

• Skyl- og føntoiletter skal forebygge indlæggelser af borgere med urinvejsinfektioner og give borgerne 
større selvstændighed, selvhjulpenhed og værdighed. 

• Styrkelse af den sociale dimension: Opsøgende arbejde i forhold til hjemmeboende ensomme 
ældre. 

 
Selvbestemmelse 

• Kompetenceløft af medarbejderne på plejecentrene og understøttelse af den daglige pleje. 
 
Mad og ernæring 

• Øget fokus på måltiderne på plejecentrene, samt de borgere som er tilknyttet madservice. 
 
Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng plejen 

• Værdighedskonsulenten skal arbejde tværfagligt og analytisk indenfor alle indsatserne. 
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Udvalgsmedlemmer 
 

 

   

Liselotte Hillestrøm (A) 
Formand 
 
 

    

Hans Vacker (V) 
Næstformand 

 

Allan Petersen (O) Hans Henrik Rolskov 
(V) 

Torsten Sonne 
Petersen (F) 

 
 

Administrativ organisation 

     
 
Johan Stadil Petersen Peter Hüttel 
 
Chefansvaret for Udvalget for Fritid og Fællesskab deles mellem Johan Stadil Petersen og Peter Hüttel. 
 
Sekretær for udvalget er Johan Stadil Petersen. 
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Udvalgets opgaver 

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de forudsætninger, der gør, at det enkelte menneske 
både bidrager til og bruger fællesskabet og de fælles muligheder, så man selv – og andre mennesker – har 
et godt liv. 
 
 

Forudsætninger 
• Kommunen udvikler, faciliterer og sætter rammer for fællesskaber, så man kan tage medansvar og være 

medskabende i vores samfund 
• Man har lyst til at deltage i fællesskabet, fordi det giver værdi 
• Der er gode muligheder for at tage ansvar, være med til at bestemme og udøve indflydelse 
• Man oplever, at det er sjovt at kunne selv og kunne sammen med andre 
• Det opleves givtigt at arbejde frivilligt 
 
 

Budgetpræsentation 
 
Område Budget 2017  

(hele 1.000 kr.) 
Kultur og fritid 45.890 
Transport 21.062 
Integration 7.672 
Biblioteker 13.751 
Øvrige områder 844 
Reduktion og tilpasning 2017 -1.608 
I alt 87.611 

 
Driftsbudgettet for Udvalget for Fritid & Fællesskab udgør i 2017 netto 87,6 mio. kr. I nedenstående diagram 
vises, hvordan budgettet er fordelt på aktiviteter.  
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I forhold til Budget 2016 er udvalgets budgetramme forøget med netto 229.000 kr. Det drejer sig om 
138.000 kr. vedr. bevilling til forsikringer, som overføres til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi. 
Herudover er afsat 367.000 kr. til øget tilskud til Hjarnø Færgefart, som følge af øget statstilskud til 
nedsættelse af takster for passagerbefordring til/fra Hjarnø, som skal kanaliseres videre til Hjarnø Færgefart. 
 
Forventede nettomerindtægter som følge af de øgede flygtningekvoter i 2016 og 2017 på ca. 3,3 mio. kr. er 
afsat i en samlet pulje under Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi. 
 
I forbindelse budgetaftalen for 2017 godkendt ved 2. behandlingen bidrager udvalget med en 
besparelsesramme på 1,9 mio. kr. Forudsætninger m.v. fremgår af budgettets Generelle bemærkninger. I 
forbindelse med 2. behandlingen af budgettet blev der afsat 5 års tilskud til Juelsminde Golfklub på 177.000 
kr. årligt svarende til ejendomsskatterne. 
 
Geninvesteringspuljen 
I 2016 blev der arbejdet med geninvesteringspuljen, hvor alle områder skulle vurdere hvilke aktiviteter og 
opgaver, man kunne undvære eller omlægge for at sikre 1 % af driftsbudgettet til geninvestering inden for 
udvalgets område. 
 
Denne opgave videreføres i 2017, dog sådan at midlerne i lyset af den økonomiske ubalance ikke 
geninvesteres, men anvendes i fællesskabet til at skabe balance i den samlede økonomi.  
Geninvesteringspuljen er på 18,2 mio. kr. for alle udvalg under et. Udvalgets andel udgør 603.000 kr. 
 
 

Formål og budgetforudsætninger 
 
Transport  
Den kollektive trafik skal understøtte den øvrige bæredygtige transport i Hedensted Kommune. 
 
Med bæredygtig transport søger man at udnytte den nuværende kørselskapacitet til udvidet service overfor 
borgerne. Kapacitet skal forstås bredt set, således at alle persontransportformer inddrages - som f.eks. 
privatkørsel. Nye tiltag skal tage udgangspunkt i det transportarbejde, der allerede leveres så eksisterende 
muligheder udnyttes endnu bedre. 
 
Den almindelige buskørsel omfatter regionale, lokale og skolebusruter.  
 
Regionale ruter:  
Ruter mellem byer og institutioner af regional betydning, og ruterne krydser normalt en eller flere 
kommunegrænser. Betalingsruter. Drives af Midttrafik og betales af Region Midtjylland. 
 
Lokale ruter: 
Større kommunale ruter, der ikke kun betjener folkeskoler. Betalingsruter. Drives af Midttrafik og betales af 
Hedensted Kommune. 
 
Skolebusruter: 
Ruter oprettet alene med det formål at Hedensted Kommune opfylder sin forpligtelse til skolebørns-
befordring iht. folkeskolelovens § 26. Gratis ruter. Drives og betales af Hedensted Kommune.Midttrafik har 
de regionale og lokale ruter i EU-udbud med kontraktstart fra sommerferien 2017. Midttrafik forventer ikke, 
at udbuddet vil medføre meromkostninger i forhold til det udmeldte budget for 2017. 
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De fleksible køreplaner, der kun offentliggøres på hjemmesiden, er kommet for at blive, og fra køreplanskiftet 
2016 har Midttrafik udfaset de trykte køreplaner. Midttrafik stoppede 15. august 2016 med salg af 
papklippekort, og fra 15. januar 2017 kan papklippekort ikke længere anvendes i busserne. 
 
Hedensted Kommune har siden 2012 været med i Midttrafiks Flextur. I 2013 blev Flextur udvidet med 
kørsel over kommunegrænsen til Vejle Kommune til 5 kr./km. I 2015 blev det muligt at køre til Horsens 
Kommune til samme takst, som der køres for internt i Hedensted Kommune nemlig 4 kr./km.  Flextur er 
fortsat et indsatsområde. Flextur er åben for alle. Man skal således ikke visiteres til Flextur, og der køres alle 
ugens dage fra kl. 06.00 til kl. 24.00. Flextur er ved at være kendt som et alternativ til bustransport i 
kommunen, hvilket kan ses på, at der måned for måned afvikles flere ture.  
 
Handicapkørsel er for borgere, der grundet et handicap ikke kan benytte den almindelige kollektive trafik. 
Borgerne visiteres af Hedensted Kommune, og kørslen bestilles hos Midttrafik, som udfører den som 
koordineret kørsel sammen med den regionale sygekørsel og Flextur. 
 
Budgettet omfatter også pensionisters befordring til behandling til ved læge og speciallæge. 
 
I 2016 er der gennemført et udredningsarbejde for den fremtidige organisering af Hjarnø Færgefart. Dette 
har resulteret i en vedtægtsændring, således at Hjarnø Færgefart kan fortsætte som selvejende institution. Fra 
2010 til 2017 har der været i alt 10 mio. kr. i statstilskud til levetidsforlængelsen af færgen. Disse midler 
forventes opbrugt i 2017. I budget 2017 og fremover er vedligehold af færgen indarbejdet i driftstilskuddet 
til færgefarten. 
 
 

Folkebiblioteker 
Folkebibliotekernes grundlæggende opgave er at sikre alle borgere fri og lige adgang til oplysning, 
uddannelse og information.  
 
Hedensted Bibliotekerne: 

• understøtter alle borgeres læring og adgang til dokumenter og informationer, uanset om de findes i 
fysiske eller digitale medier 

• er et fristed, hvor alle kan mødes uanset alder, baggrund og interesser. Bibliotekerne formidler 
materialer, der stimulerer både sanser og intellekt 

• er åbne og opsøgende, og faciliterer og skaber rum for oplevelser, viden og information og søger 
partnerskaber på tværs af kommunens institutioner og andre kommuner 

 
Hedensted Bibliotekerne består af 5 fysiske biblioteker beliggende i Tørring, Uldum, Hedensted, Juelsminde 
og Hornsyld. Der er desuden en betjeningsaftale med Tørring Gymnasium i 10 ugentlige timer. Alle biblio-
teker er åbne fra kl. 7–21 alle ugens dage med betjent og selvbetjent tid. Alle steder er der selvbetjenings-
automater, trådløst netværk og et antal PC’er + printere, som kan benyttes i åbningstiden kl. 7-21. Det giver 
mulighed for at benytte husene på forskellige tidspunkter på dagen, og et stadigt stigende besøgstal viser, at 
biblioteksrummene benyttes som samlings- og mødested, besøgstallet er også i 2015 steget, 1,9 % (årligt 
157.836 borgere).  
 
Hedensted Bibliotekerne formidler til borgere fra vugge til grav, altså en meget bred gruppe med forskellige 
behov og ønsker. Foruden udlån af både fysiske og digitale materialer, forsøges at målrette aktiviteter og 
services til bestemte aldersgrupper, se hjemmesiden www.hedenstedbib.dk.  
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Efterår/forår udsendes et katalog over bibliotekernes arrangementer, kurser og aktiviteter for børn, unge og 
voksne. 
 
Derudover er der bl.a.:    
 
IT-kurser: Der tilbydes undervisning af borgere i oprettelse af NemID, digital postkasse, elementær brug af 
internet, iPad mv. I 2014/15 var der en særlig tjeneste nemlig hjælp til it-svage virksomheder med 
oprettelse af NemID og digital postkasse. Der afholdes også kurser i egne nettjenester, e-reolen, netlydbog, 
BibZoom mv. Hver onsdag afholdes en IT-spørgetime, hvor der er mulighed for borgerne at komme med 
stort og småt. Udover egne kurser samarbejdes bl.a. med Ældresagen om ”senior-surfdagen”.  
 
Læsning: Hedensted Bibliotekerne understøtter skolerne i læsning og samarbejder om forskellige projekter 
bl.a. Digilitt (digital leg med børnelitteratur), forfatterskole, novellekonkurrence, sommerbogen 
(Pallegavebod.dk), smart-parat-svar quiz (6. kl.), Book Eaters (ungdomslæseklub, der mødes hver 2. uge), 
Ordblindeugen (uge 41). I forbindelse med folkeskolereformen har alle skoler taget godt imod et katalog 
over de gratis tilbud til dem. 
 
Børnehavebiblioteker: Der er i alt 9 stk. spredt over hele kommunen i mindre lokalsamfund, hvor der er 
langt til de fysiske biblioteker. Både forældre og børn kan låne med hjem. Tilbuddet udskiftes 2 gange årligt. 
 
Bogcafeer: Der inviteres til et arrangement på bibliotekerne, hvor personalet fortæller om nye titler og 
materialer. 
 
Biblioteket–kommer: Udbringning af materialer til ældre, dårligt gående og handicappede borgere. 
 
Selvhenter: Tilbud i Glud, Stouby, Stenderup og Lindved om afhentning og aflevering af biblioteksmaterialer 
i bl.a. Dagli’Brugsen. Bibliotekernes lokale vognmand kører omkring 2-3 gange ugentlig. 
 
Regionale tværfaglige projekter:  ”Demokratistafetten”, Aarhus 2017, formålet er at øge unges aktive 
deltagelse i demokratiet. ”Danmarkskanonen”, Slots- og Kulturstyrelsen 2016, formålet er at skabe en dialog 
om danske værdier, hvilke skal være en del af fremtidens samfund. 
 
I juni 2016 skiftede folke- og skolebibliotekerne til et nyt nationalt bibliotekssystem, Cicero. Det tidligere 
bibliotekssystem var 16 år gammelt, men er de sidste 3 år blevet udfaset og derfor ikke blevet udviklet. 
Håbet er, at man får et effektivt og moderne arbejdsredskab, som f.eks. kan understøtte løsninger som 
Mobilepay, digital post, oprettelse og betaling via hjemmeside, etc. Købet af systemet er finansieret af 
opsparet overskud fra tidligere år.  
 
 

Integration 
Opgaven med integration af flygtninge er delt mellem Fritid & Fællesskab og Beskæftigelse. Fritid & 
Fællesskab står for modtagelse, boligplacering samt indsats i forhold til børn, unge og familier. Beskæftigelse 
står for den beskæftigelsesrettede indsats. 
 
På baggrund af drøftelser i både temagruppen Flygtninge i Hedensted Kommune, de tre berørte udvalg samt 
Byråd er der blevet udarbejdet et forslag til en samlet handlingsplan for integrationsindsatsen i Hedensted 
Kommune. 
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Integration i Udvalget for Fritid & Fællesskab arbejder helhedsorienteret. Det er Servicelovens bestemmelser 
omkring råd og vejledning samt særlig støtte til familier, børn og unge, der væsentligst anvendes i udfører/ 
leverandørdelen. Formålet er at give den enkelte flygtning mulighed for at lære sproget og det danske 
samfund og dens levevis og derved have lyst til at deltage i fællesskabet, tage ansvar og opleve, at det er 
sjovt at kunne selv og kunne sammen med andre.  
Målgruppen er flygtninge med opholdstilladelse i Danmark, familiesammenførte til flygtninge og unge 
uledsagede. Indsatserne dækker hovedsageligt de første 3 år efter første registrering i CPR-registret. 
Målgruppen er kendetegnet ved løbende at have varierende omfang, nationaliteter og personlige 
ressourcer/problemstillinger. Generelt er der tale om et yngre aldersgennemsnit end den danske 
befolkningssammensætning, idet der kun er få ældre i målgruppen. 
 
Antallet af borgere i målgruppen afgøres af visitering fra Udlændingestyrelsen efter den fordelingsnøgle, der 
er lavet imellem regioner og kommuner. 
 
Kvote i årene 2012 – 2017 
År Udmeldt kvote til året Kvoten ændret til i løbet af året Forbrug af kvoten 
2012 47   
2013 41   
2014 41 60  
2015 62 161 138 
2016 144 207 (09.03.16) 

90 (24.10.16 
 

2017 199 (Juni 2016) 121 (ca. 25.10.16)  
(excl. familiesammenføringer) 
 
Udlændingestyrelsen har ud fra nye indrejsende i løbet af 2016 omberegnet kvoten for 2016 et par gange. 
Sidste udmelding i oktober 2016 lød på en kvote for Hedensted Kommune på 90. 
 
Vedrørende kvoten for 2017 er den ligeledes ændret fra 199 til 121 for Hedensted Kommune. 
 
En kvote beregnes for perioden 1. marts – 28. februar det efterfølgende år og følger ikke et almindeligt 
regnskabsår. 
 
I den 3 årige integrationsperiode er der 100 % statsrefusion efter Servicelovens bestemmelser til 
udfører/leverandørdelen. Myndighedsdelen/rådgiverne er der ingen refusion på. 
 
I forhold til uledsagede unge under 18 år, som kommer til Danmark uden forældre, er der oprettet 6 
opholdssteder. ”Melhedegaard” i Tørring, ”Daugaard” i Daugård ”Anemonen” i Juelsminde og p.t. er ”Mont-
martre” i Juelsminde, ”Syrénen” i Rårup og Ungegården i Hedensted er ved at blive godkendt af Socialtil-
synet. Opholdsstederne har døgnbemanding og forestår al støtte til de unge, indtil de bliver 18 år. Efter det 
fyldte 18. år tilbydes indsats fra støttekontaktpersoner i egen bolig eller eget værelse. Opholdsstederne og 
støtten efter det fyldte 18 år er takstfinansieret. 
 
Børn, unge og familier tilbydes råd og vejledning inden for de første 3 år via familiekonsulenter eller 
Stimulancen. Dette område er også takstfinansieret.  
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Kultur & Fritid 
I Hedensted Kommune skal foreninger være et traditionelt samlingspunkt, når det drejer sig om 
fritidsaktiviteter. Samtidig skal foreningerne være hjørnestene i et demokratisk kulturliv. Da foreningerne skal 
udgøre den praktiske ramme for udfoldelse af aktiviteter, er det også her man udvikler fællesskab og 
demokrati i et forpligtende samvær. Det attraktive fritidsliv er gode rammer, som gør Hedensted Kommune 
til et godt sted at bo. Borgerne skal tilbydes oplevelser gennem kultur- og fritidsaktiviteter. Hedensted 
Kommune skal være stedet, hvor sundhed og livskvalitet både er åndelige vitaminer, fællesskab, socialt 
samvær, gode kulturelle oplevelser og sund ernæring samt fysisk aktivitet.   
 
Hedensted Kommune kan brande sig på et sammenskabt foreningsliv med tidssvarende og nytænkte 
facilitetsudbud. Udviklingen skal ske i samarbejde med borgerne. 
 
Stadion og idrætsanlæg 
Udgifter vedrørende drift og vedligehold af kommunens boldbaner og stadions.  
 
Den almindelige vedligeholdelse af idrætsanlæggene varetages af kommunens egen materielgård. Tidligere 
har HedeDanmark varetaget dele af vedligeholdelsen, men efter udbud står Materielgården alene for 
pasningen. Ved at hjemtage hele pasningen er der vedtaget en besparelse på 200.000 kr. på driften af 
idrætsanlæggene. Idrætsforeningerne har tidligere stået for opkridtningen af boldbanerne, som de har fået et 
tilskud til. Denne opgave står Materielgården for nu. Der er i alt 21 stadions i kommunen.  
 
I 2014 indviede Hedensted Kommune sit første kunstgræs-anlæg – HM Park. Foreningerne har været rigtig 
glade ved initiativet og kvitteret med at bruge anlægget i stor udstrækning.  
 
Efter en kortlægning af lysanlæggenes tilstand blev det i 2011 besluttet, at man ville oprette en pulje til 
lysanlæg. Denne pulje er hvert år blevet tilført ca. 100.000 kr. Fra 2016 blev tilførslen til puljen nedsat til 
50.000 kr. pr. år. Puljen skal bruges til at udskifte og vedligeholde nedslidte lysanlæg. Der er 21 lysanlæg på 
kommunens boldbaner. 
 
Anlæg 
Der er afsat 3 mio. kr. i budget 2017 til etablering af BMX-bane i Hedensted. 
 
Andre fritidsfaciliteter 
Indtægten fra Juelsminde Strand Camping og Vandrerhjemmet er fastsat i forpagtningsaftalen. 
Forpagtningsaftalen har været sendt i åbent udbud for minimum 12 år. De nye forpagtere startede den 1. 
oktober 2015.  
 
Udgifter til drift af bygningen Bjerre Herreds Amatørscene, som er beliggende i Rårup på samme adresse 
som Rårup Børnehave.  
 
Idrætsfaciliteter for børn og unge 
Der ydes driftstilskud til de 13 idrætscentre i kommunen. Tilskuddet er fastsat i en tilskudsmodel på 
halområdet. Der gives et tilskud pr. hal og gymnastiksal. Når idrætscentrene har modtaget tilskuddet, skal de 
stille deres haller mv. til rådighed for kommunens skoler, børnehaver mv. 
 
Der ydes driftstilskud til kommunens 3 svømmehaller i Hornsyld, Hedensted og Tørring. Driftstilskuddene til 
svømmehallerne er fastsat med den enkelte svømmehal i en driftsaftale. Svømmehallerne skal stille deres 
hal til rådighed for kommunens skoler, børnehaver mv.  
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Der ydes driftsudgifter til de 5 kommunalt ejede klubhuse i den gamle Hedensted Kommune. I de tidligere 
Juelsminde og Tørring-Uldum Kommuner er der ikke kommunalt ejede klubhuse.  
 
Museer 
Tilskud til de 3 museer: Glud Museum, Hjortsvang Museum og Uldum Mølle. Tilskuddenes størrelse er 
politisk vedtaget. For at Glud Museum kan oppebære sin statsanerkendelse, modtog museet 200.000 kr. 
ekstra i 2016 og yderligere 200.000 kr. ekstra hvert af de efterfølgende år til og med 2019.  
 
Teatre 
Når en børnehave, skole eller andre kommunale institutioner for børn arrangerer en teaterforestilling, betaler 
institutionen selv halvdelen af regningen. Den anden halvdel betales på en central konto. Den centrale 
halvdel modtages der statsrefusion for, så derfor nul nettoudgifter til teatre under Fritid & Fællesskab. 
 
Andre kulturelle opgaver 
I kommunen er der 18 lokalarkiver, som modtager et årligt tilskud på 4.204 kr. Tilskuddet er fastsat i 
forbindelse med harmoniseringen ved kommunesammenlægningen. Derudover er der en fælles pulje på 
28.082 kr.  
 
Kommunens 20 forsamlingshuse/sognegårde modtager årligt et tilskud. Tilskuddet for de 4 kommunalt 
ejede forsamlingshuse/sognegårde er fastsat til 11.577 kr. De 14 øvrige forsamlingshuse/sognegårde 
modtager et tilskud på 23.154 kr. Tilskuddet er fastsat i forbindelse med harmoniseringen ved 
kommunesammenlægningen.  
 
Derudover er der afsat beløb til Palsgaard Sommerspil og andre kulturelle opgaver. 
 
Folkeoplysende voksenundervisning 
Der er i kommunen 12 aftenskoler, som årligt modtager et tilskud til aflønning af lærere og ledere. Der er 
mellemkommunale betalinger for området, idet der opkræves eller betales en godtgørelse ifølge 
Folkeoplysningsbekendtgørelsens kap. 7. Det er deltagerens hjemstedskommune ved undervisningens start, 
der er afgørende for, hvilken kommune der skal betale. 
 
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 
Der gives 3 forskellige tilskud til de folkeoplysende foreninger. Medlemstilskud, kursustilskud og klargøring af 
baner. Medlemstilskuddet gives til børn og unge i alderen 0 – 25 år samt handicappede. Der gives 170 kr. 
pr. medlem. Der gives kursustilskud svarende til 75 % af foreningernes kursusudgifter, dog max. 3.000 kr. pr. 
person om året.  
 
Fritidsudvalget fordeler hvert år fra Udviklingspuljen ca. 550.000 kr. til folkeoplysende og kulturelle initiativer. 
Dette gøres ud fra fastsatte kriterier.  
 
Hvert år i februar/marts måned afholdes der en AWARD-fest. Festen er en anerkendelse af det frivillige 
foreningsliv i kommunen. Der uddeles hvert år 8 priser, og i løbet af aftenen er der god underholdning med 
kendte danske kunstnere. Der plejer at deltage 700 – 800 i festlighederne. 
 
I projektet ”Fritid til Alle” har man gennem de seneste 5 år arbejdet på, at alle børn og unge i Hedensted 
Kommune skal have mulighed for at gå til noget i deres fritid. Projektet har været en succes, og det er derfor 
besluttet, at ”Fritid til Alle” fortsætter til 31. juli 2017. 
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Igennem flere år er der arbejdet med visionen ”Hedensted – Danmarks bedste kommune at være frivillig i”. 
Bl.a. er der købt og stillet IT-systemet Conventus gratis til rådighed, hvilket har forenklet det administrative 
arbejde i foreningerne. Derudover er der afsat midler til uddannelse af frivillige foreningsledere. 
 
Triatlon  
Hedensted Kommune skal i 2017 arrangere DM i Triatlon, hvor landets dygtigste triatleter skal dyste i og 
omkring Juelsminde. Hedensted Kommune arrangerede i årene 2008 – 2010 også DM i Triatlon. Siden da 
er sporten vokset eksplosivt, så forventningen er denne gang flere deltagere, højere tilmeldingsgebyr og flere 
sponsorkroner. Derfor er det planen, at arrangementet kan hvile i sig selv. I første omgang er DM-aftalen 
indgået for 2017, men med en hensigtserklæring om yderligere afvikling i 2018 og 2019. I dagene op til 
selve DM afviklingen arrangeres events for børn og unge, turister og amatør-triatleter. 
 
Lokaletilskud 
Til de tilskudsberettigede omkostninger i henhold til Folkeoplysningsloven skal der gives et lokaletilskud til de 
folkeoplysende foreninger herunder idrætsforeningernes brug af idrætshaller og svømmehaller. Hallerne 
modtager desuden lokaletilskud for at stille mødelokaler og omklædefaciliteter til rådighed for foreningerne.  
Folkeoplysningsloven bestemmer, at der som minimum skal gives 65 % i lokaletilskud. Hedensted 
Kommune giver som udgangspunkt 70 % i tilskud. Som følge af Aftale om Budget 2016-2019 blev det dog 
ved byrådets 2. behandling af budgettet vedtaget, at det fra den 1. august 2016 bliver gratis for foreningerne 
at benytte idrætshallerne. Der blev i den forbindelse afsat yderligere midler til lokaletilskud. 
 
Det forventes, at initiativet vil fremme sundheden for børn, unge og voksne, da flere vil dyrke idræt, fordi det 
giver mulighed for, at medlemskontingenterne sænkes. Der optages dialog med de berørte foreninger 
herom. 
 
Pr. 1. januar 2016 trådte en ny tilskudsmodel for foreningernes brug af omklædningsrum og mødelokaler i 
hallerne i kraft. Der blev i den forbindelse også afsat yderligere midler til lokaletilskud. 
 
Ferieaktiviteter 
Aktiv Ferie er kommunens tilbud til børn og unge i skolernes ferier. Her deltager omkring 1.300 børn og 
unge i 60 forskellige aktiviteter. Aktiviteterne er i kategorierne vandaktiviteter, kreativ udfoldelse, aktiv i 
naturen, sport og ridning. Der er delvis egenbetaling. 
 
Blåt Flag 
Da Hedensted Kommune har 2 strande med blåt flag, er man forpligtet til at arrangere miljøaktiviteter, der 
giver kommunens borgere chancen for naturoplevelser. I månederne juni-oktober afholder kommunen i 
samarbejde med forskellige foreninger derfor en række arrangementer. Der afholdes bl.a. svampeture, 
strandaktiviteter mv.  
 
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 
§ 18 midlerne ydes som støtte til det frivillige sociale arbejde i Hedensted Kommune, som udføres med 
henblik på at forebygge og afhjælpe social og sundhedsmæssige problemer. Støtten gives til organisationer 
og foreninger samt andre, der understøtter en frivillig indsats. Der kan ansøges fra puljen i november måned. 
Ansøgningerne skal være i overensstemmelse med formulerede kriterier, og fordelingen foretages af 
Udvalget for Fritid & Fællesskab i december måned. Her øremærkes en andel af § 18 midlerne til et specifikt 
fokusområde, nemlig frivillighuse i Hedensted, Juelsminde og Tørring. Hedensted Kommune modtager et 
bloktilskud, som finansierer støtten. 
 



	

	
	

99 

Udvalget for  
Fritid & Fællesskab 

Som følge af Aftale om Budget 2016-2019 blev det ved byrådets 2. behandling af budgettet vedtaget, at § 
18-midlerne skulle forøges med 200.000 kr. Derudover skal huslejeudgifterne på området analyseres med 
henblik på at vurdere niveauet for at sikre, at så meget som muligt går til det direkte arbejde. 
 
Pensionisthøjskolen  
Pensionisthøjskolen er et kommunalt tilbud til efterlønsmodtagere og pensionister i Hedensted Kommune. 
Her er forskellige aktiviteter som foredrag, rejser og andre aktiviteter. 
 
Formålet er, at borgeren får mulighed for at opbygge et netværk med andre seniorer. De inspirerende 
aktiviteter kan hjælpe borgeren med at bibeholde en aktiv dagligdag. F.eks. når man forlader arbejds-
markedet, bliver enlig eller bare vil være sammen med andre mennesker. 
 
I foråret 2016 blev der igangsat et projekt, som skal få flere seniorer til at dyrke idræt. Projektet hedder i 
daglig tale ”Idræt i dagtimerne”. 
 



	

	
	

100 

Udvalget for  
Teknik 

Udvalgsmedlemmer 
 

 

   

Lene Tingleff (V) 
Formand 
 
 

    
Steen Christensen (A) 
Næstformand 

 

Jeppe Mouritsen (V) Lars Poulsen (V) Tage Zacho Rasmussen 
(O) 

 
 

Administrativ organisation 

    
Johan Stadil Petersen Peter Hüttel 
 
Chefansvaret for Udvalget for Teknik deles mellem Johan Stadil Petersen og Peter Hüttel. 
 
Sekretær for udvalget er Johan Stadil Petersen. 
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Udvalgets opgaver 
Udvalget for Teknik har fokus på sagsbehandling af en række opgaver af teknisk og forsyningsmæssig karak-
ter. Karakteristisk for opgaverne er, at det ofte kræver en teknisk og detaljeret drøftelse af emnet samt, at det 
er forhold, der skal være til stede for, at fællesskabet kan fungere, og kerneopgaverne løses.  
 
Teknik- & Miljøområdet er med til at skabe rammerne og danne fundamentet omkring det gode liv i Heden-
sted Kommune. 
 
Det omfatter bl.a. følgende opgaver: 

• Vedligeholdelse af veje og grønne områder 
• Trafiksikkerhed 
• Gennemførsel af byggemodninger 
• Spildevand, affald og renovation 
• Vandforsyning 
• Driftsforhold, bl.a. i forhold til kollektiv trafik, havne og færgefart 
• Miljøsager inden for landbrug og industri og VVM generelt 
• Naturbeskyttelse og –pleje, vandløb, vandressourcer og grundvand 
• Administration vedr. byggeloven, herunder bygge- og zonesager 
• Ejendomsadministration 
• Bygningsvedligeholdelse og energioptimering 
• Anlægsopgaver 

 
Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet for planer med tilhørende betalingsvedtægter inden for 
forsyningsområderne samt udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet for ressourceplaner i det åbne land. 
 

Budgetpræsentation 
 
Område Budget 2017 

(hele 1.000 kr.) 
Jordforsyning -749 
Faste ejendomme 11.971 
Fritidsområder 829 
Naturbeskyttelse 1.476 
Vandløb 1.894 
Miljøbeskyttelse m.v. 254 
Øvrig planlægning 1.160 
Skadedyr -21 
Vejområdet 37.520 
Vintertjeneste 7.399 
Kystbeskyttelse 14 
Reduktion og tilpasning 2017 -1.414 
Affaldshåndtering -2.358 
I alt 57.975 

 
Driftsbudgettet for Udvalget for Teknik udgør i 2017 netto 58,0 mio. kr.  Det brugerfinansierede område udviser et 
overskud på 2,4 mio. kr., og budgettet på det skattefinansierede område udgør netto 60,3 mio. kr. 
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I nedenstående diagram vises, hvordan 60,3 mio. kr. er fordelt på aktiviteter på det skattefinansierede område. 
  

 
Herudover er der på det brugerfinansierede område budgetteret med et mindre overskud i 2017 på 2,4 mio. kr. 
Brutto andrager udgifterne 38,9 mio. kr. og indtægterne 41,3 mio. kr. Aktiviteternes fordeling fremgår af 
nedenstående diagram: 
 

 
I forbindelse budgetaftalen for 2017 godkendt ved 2. behandlingen bidrager udvalget med en besparelsesramme 
på 1,5 mio. kr. Forudsætninger m.v. fremgår af budgettets Generelle bemærkninger. 
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Geninvesteringspuljen 
I 2016 blev der arbejdet med geninvesteringspuljen, hvor alle områder skulle vurdere hvilke aktiviteter og opgaver, 
man kunne undvære eller omlægge for at sikre 1 % af driftsbudgettet til geninvestering inden for udvalgets område. 
Denne opgave videreføres i 2017, dog sådan at midlerne i lyset af den økonomiske ubalance ikke geninvesteres, 
men anvendes i fællesskabet til at skabe balance i den samlede økonomi.  
 
Geninvesteringspuljen er på 18,2 mio. kr. for alle udvalg under et. Udvalgets andel udgør 378.000 kr. 
 
 

Formål og budgetforudsætninger 
 
Jordforsyning 
Området omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med tilvejebringelse og salg af arealer samt bort-
forpagtning. Udgifter og indtægter vedrørende jordforsyning specificeres på de enkelte funktioner efter 
formål. 
 
Hedensted Kommune har pr. 31. august 2016 i alt 68 boligparceller til salg. Disse grunde fordeler sig som 
følger: 

• Barrit   7 
• Hedensted    2 
• Juelsminde   5 
• Korning    5 
• Lindved   8 
• Rask Mølle   7 
• Rårup   5 
• Stenderup   8 
• Tørring   2 
• Uldum   2 
• Ølsted   1 
• Øster Snede   7 
• Aale   6 

 
Ultimo 2016 forventes byggemodnes yderligere grunde på Lillekongens Ager i Uldum, Skovhavegård i 
Stouby, Grønlund i Tørring, Friggsvej i Ølsted samt på Rugmarken i Hedensted.  
 
Der er pr. 15. november 2016 solgt i alt 23 grunde til boligformål.  
 
Anlæg 
Der er afsat 5 mio. kr. i 2017-2019 til jordkøb/byggemodning. 
 
Faste ejendomme  
På dette område afholdes der udgifter og indtægter til drift af de offentlige toiletter, diverse udlejningsboliger 
samt udvendigt vedligehold af kommunens bygninger. 
 
De kommunale bygninger repræsenterer store værdier og danner rammer for mange menneskers dagligdag. 
Budgettet til vedligehold af de kommunale bygninger omfatter det løbende vedligehold af bygningernes 
klimaskærm og tekniske installationer.  
 
Klimaskærmen på en bygning omfatter ydervæggene og taget samt den underliggende isolering. De tekniske 
installationer omfatter al varme, el, vand og kloak samt den bagvedliggende styring af teknikken foruden 
ventilation m.m.  
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Det er vigtigt, at der til stadighed følges op med vedligehold af bygningsdele til rette tid, ligesom der sker en 
stadig udvikling i standarder og krav til de tekniske installationer. Bygningernes forbrug af energi binder store 
driftsudgifter hvert år, og moderne og veldrevne anlæg er en forudsætning for at styre og nedbringe disse 
udgifter.  
 
Til kommunens ejendomsportefølje på ca. 180.000 m2 har der i 2014, 2015 og 2016 været afsat 6 mio. kr. 
pr. år til vedligehold af klimaskærm og tekniske installationer. Der udsættes derfor hvert år en række 
nødvendige renoveringer og udskiftninger af f.eks. tag, vinduer, fyringsanlæg og ventilationsanlæg. Ved at 
udskyde disse arbejder over en længere årrække er risikoen for større følgeskader stor, ligesom 
kapitalværdien forringes væsentligt. 
 
I løbet af 2016 gennemføres en systematisk central afregning af forbrugsudgifterne til el, vand og varme i de 
kommunale bygninger. Dette forventes at give en driftsbesparelse på ca. 1 mio. kr. om året.  
 
Derudover drives ca. 10 offentlige toiletter rundt om i kommunen, fortrinsvis på strandene og i 
friluftsområder.   
 
Kommunen har pt. 21 lejemål (boliger og erhverv). Som udgangspunkt sælges udlejningsboligerne, når de 
bliver ledige, og der ikke længere er kommunale behov for disse.  
 
Anlæg 
I forbindelse med budgetlægningen for 2017 er puljen til bygningsvedligehold forhøjet med 6 mio. kr. 
Der er på investeringsoversigten afsat 20 mio. kr. i 2017 til energibesparende foranstaltninger i de 
kommunale bygninger som led i et tværregionalt projekt ”CeDEPI”, hvor der fra 2015-2017 investeres i alt 
47,35 mio. kr. under projektet. Der investeres bl.a. i alternativ opvarmning, ny belysning, belysningsanlæg 
ved de kommunale ejendomme, isolering og styringsanlæg til bygningerne. 
 
Der er endvidere forudsat indtægter i 2017 på 0,65 mio. kr. ved salg af energibesparelser. 
 
Fritidsområder 
Området vedrører udgifter og indtægter for drift af fritidsområder, herunder naturområder, parker og lege-
pladser, strandområder og kolonihaver. Desuden det driftsmæssige omkring rekreative cykel- og naturstier 
samt information og formidling af naturoplevelser. Der ydes desuden bidrag til sekretariatet for Gudenå-
komitéen.  
 
Natur 
Området vedrører indtægter og udgifter til den kommunale naturbeskyttelsesindsats. 
 
Kommunens opgave er at være den udførende part på en stor del af natur- og miljøarbejdet, altså at være 
den offentlige institution, der har ansvaret for, at der sker konkrete forbedringer af vores fælles miljø og natur. 
Kommunens opgave består således i både at varetage de lokale og regionale miljø- og naturinteresser og i at 
være statens ”forlængede arm” i forhold til nationale og internationale natur- og miljøinteresser. 
 
Kommunen er forpligtet til at arbejde for beskyttelse af naturen med dens bestand af vilde dyr og planter 
samt deres levesteder. Kommunen skal genoprette og tilvejebringe områder, der er af betydning for vilde 
planter og dyr og desuden give befolkningen adgang til at færdes og opholde sig i naturen. 
 
Dette søges gennemført ved projekter, der tilgodeser så mange behov som muligt: Vandløbs- og 
naturforbedringer samtidig med formidling og nye oplevelsesmuligheder for borgerne ved etablering af 
naturstier og fugletårne mv. 
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Projekterne gennemføres om muligt med ekstern finansiering. Men ofte skal der bruges egne ressourcer til 
forundersøgelser eller direkte medfinansiering af projekterne. I 2017 vil det især være etablering af 
omløbsstryg ved Brå og Svends mølle, som vil have fokus. 
Arbejdet med naturpleje ved afgræsningsprojekter fortsætter. Der er særskilt et meget presserende behov for 
at få igangsat bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo og Rynket Rose, hvilket er en meget stor opgave, der vil 
strække sig over mange år. 
 
Desuden arbejdes i et begrænset omfang med naturprojekter, hvor jordejere, interessegrupper og borgere 
efter annoncering og ansøgning kan få tilskud til konkrete naturprojekter. 
 
Der forventes at skulle afsættes midler og ressourcer til arbejdet med Natura2000 handleplanerne og 
arbejdet med Vandområdeplanen, inklusive arbejdet med vådområder (kvælstof og fosfor). Omfanget 
kendes endnu ikke, idet planerne i skrivende stund endnu ikke er vedtaget, men der forventes at skulle 
afsættes ressourcer til arbejdet. Der vides ikke, om Staten vil kompensere for den øgede ressource 
belastning i form af DUT midler. 
 
Vandløb 
Området vedrører udgifter og indtægter inden for vandløbslovens område, herunder udgifter og indtægter, 
der direkte kan henføres til de enkelte vandløb. 
 
Vandløb omfatter administration af lovgrundlaget for samtlige 475 km kommunale og private vandløb 
beliggende inden for eller langs kommunegrænsen. Heraf står Hedensted Kommune for vedligeholdelse af 
225 km kommunale vandløb samt mindre vandløbsrestaureringer.   
 
I samarbejde med vandløbsentreprenøren arbejdes der løbende på at tilpasse og optimere driften til det 
faktiske behov inden for de regulativmæssige rammer. Der gennemføres mindre restaureringsarbejder f.eks. 
fjernelse af små spærringer. 
 
Efter ønske fra Udvalget for Teknik vil der i lighed med 2016 også i 2017 være fokus på vedligeholdelse af 
vandløb. 
 
For hvert offentligt vandløb er der udarbejdet et regulativ. Dette beskriver, hvorledes vandløbet skal 
vedligeholdes for både at kunne aflede vand og være det naturlige sted for planter og dyr. Et regulativ skal 
revideres hvert 10. år. Alle regulativer i Hedensted Kommune er over 10 år gamle, og der forestår derfor en 
større opgave de nærmeste år med revision af disse.   
 
Miljøbeskyttelse m.v. 
Området vedrører udgifter og indtægter i forbindelse med oprydning på forurenede grunde, øvrige 
planlægnings-, tilsyns- og overvågningsopgaver på miljøområdet. 
 
Miljøforvaltning af landbrug og industri omfatter kommunens udgifter i forbindelse med godkendelser og 
tilsyn med landbrug, industri m.m. samt gebyr til anvendelse af Den Fællesoffentlige Miljøportal. I forbindelse 
med miljøtilsyn og øvrige miljøopgaver er der nogle følgeomkostninger til f.eks. analyser, prøvetagningsudstyr, 
konsulentbistand, miljøvagtordning mv. Betaling for en del af tidsforbruget i forbindelse med miljøtilsyn og –
godkendelser opkræves ved virksomhederne og landbrugene. Gebyrreglerne er fastlagt af staten, men 
dækker ikke de samlede omkostninger. 
 
Både for miljøgodkendelser af industri og landbrug er aftalt servicemål med hensyn til sagsbehandlingstid. 
Dette vil også i 2017 være et fokusområde at opfylde. Hvorvidt det betyder omflytning eller andet med 
hensyn til ressourcerne vides endnu ikke. 
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Der arbejdes for tiden på en ny model for godkendelse af husdyrbrug, herunder en øget brug af 
anmeldelser. Det vides ikke for nærværende, hvad dette kan betyde for gebyrindtægterne fremover. 
 
 
Diverse udgifter og indtægter 
Området vedrører udgifter og indtægter i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse. 
Under skadedyrsbekæmpelse afholdes dels udgifter til aflivning af vildkatte og dels til rottebekæmpelse.  
Hedensted Kommune har indgået samarbejdsaftale med Kattens Værn om indfangning af 
hjemløse/vildtlevende katte.   
Til finansiering af rottebekæmpelsen opkræves et gebyr på 7,41 kr. pr. 100.000 kr. ejendomsværdi.  
 
Affaldshåndtering 
Området vedrører udgifter og gebyr i forbindelse med affaldshåndtering med baggrund i 
Miljøbeskyttelsesloven. 
 
Dagrenovation 
Renovationsordningen er vægtbaseret. Alt affald fra den enkelte ejendom vejes i forbindelse med afhentning. 
Betalingen foretages således i forhold til den afleverede mængde. 
Byrådet fastsætter hvert år: 

• Et grundgebyr (pr. tilmeldt spand) 
• En frivægt (antal kilo som er indeholdt i grundgebyret) 
• En kilopris (pr. kilo ud over frivægten) 

Grundtaksten for en 240 liter renovationsbeholder er på 700 kr. inklusive moms. Kiloprisen er 0,95 kr. 
inklusive moms, og frivægten fastholdes på 130 kg.  
Der er i taksten indregnet et beløb til løbende udskiftning af nedslidt materiel (renovationsbeholdere).  
 
Drift af genbrugsstationer m.v.  
Hedensted Kommune har følgende 4 genbrugsstationer: 

• Remmerslundvej 35, Hedensted 
• Skrædderbakken 1, Kalhave 
• Klakring Stationsvej 5, Juelsminde 
• Industrivænget 9, Hornsyld 

 
Genbrugsstationerne drives af kommunen selv med personale fra Materielgården. 
Åbningstiderne på genbrugsstationerne er: 

 Mandag, onsdag og fredag 12.00 – 18.00 
 Tirsdag og torsdag 07.15 – 18.00 
 Lørdag  10.00 – 15.00 
 Søndag (1. maj – 31. august.) 10.00 – 15.00 
 

Genbrugsstationernes opgave er at modtage og sortere affald og storskrald fra private og virksomheder samt 
afsætte det til genbrug, nyttiggørelse, forbrænding eller deponi – i nævnte prioritering. Virksomhederne 
betaler erhvervsaffaldsgebyr.  
 
Virksomheder kan igennem SMS-ordning købe sig adgang til genbrugsstationerne. Der betales dels en fast 
afgift og dels pr. besøg. 
 
Borgere, der ikke selv har mulighed for at komme på genbrugsstationen, kan 4 gange om året få hentet 
storskrald på hjemadressen. Ordningen omfatter bl.a. gamle møbler, hårde hvidevarer og andet storskrald.  
Der er etableret ca. 75 kommunale affaldsøer i kommunen, hvor borgerne kan aflevere flasker og papir.  
Frivillige foreninger foretager årligt 3-6 husstandsindsamlinger af papir. Kommunen betaler foreningerne en 
garantipris for de indsamlede mængder. 
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Administration samt drift af genbrugsstationer, affaldsøer og garantiordning finansieres af to gebyrer, som 
byrådet fastsætter én gang årligt: 

• Affaldsgebyr husholdninger 
• Administrationsgebyr til virksomheder 
• Tilmeldingsgebyr til ordningen for virksomheders benyttelse af genbrugsstationerne 
• Gebyr pr. besøg på genbrugsstationerne for virksomheder 

 
Siden 1. januar 2013 har virksomheder fra andre kommuner også haft adgang til Hedensted Kommunes 
genbrugsstationer.  
 
Miljøafgiften for husholdninger (affaldsgebyr genbrug) er 1.150 kr. inklusive moms. Grundgebyret for erhverv 
er 687,50 kr. inklusive moms. Den faste afgift for erhvervsvirksomhedernes brug af genbrugsstationerne er 
1.875 kr. inklusive moms. Prisen pr. besøg på genbrugsstationerne er 250 kr. inklusive moms.  
 
Fælles funktioner – generelle vejformål 
Udgifter og indtægter, som tjener generelle, tværgående vejformål samt udgifter vedrørende øvrige fælles 
funktioner under Materielgården til markpersonale, materialer og maskiner. 
 
Kommunale veje 
Udgifter og indtægter i forbindelse med drift og vedligeholdelse samt anlæg af veje, hvor kommunen er 
vejmyndighed, herunder vintervedligehold. 
 
Det samlede kommunale vejnet udgør ca. 1.000 km vej. Vejene er inddelt i 3 klasser, afhængig af trafikal 
betydning, og med forskelligt drifts- og vedligeholdelsesmæssigt serviceniveau. Det overordnede vejnet – 
klasse 1 vejene – udgør ca. 100 km og omfatter de veje, der har betydning for den overordnede trafik. 
 
Tilstanden af de kommunale veje er overordnet god, men det dækker over store forskelle på de enkelte 
vejstrækninger. Særligt på lokalveje i byen er der et efterslæb, der skal arbejdes på at indhente.  
 
Kommunens Materielgård dækker hele kommunen, og der arbejdes på tværs i hele kommunen med 
ensartet drift af f.eks. græsslåning og rabatklipning. Der sker en løbende tilpasning af driftsudbud og 
struktureret registrering af arealer og elementer, der vedligeholdes. 
 
Vintertjeneste 
Vintervedligeholdelsen løses af private entreprenører på primært kommunevejene, og Materielgården løser 
opgaven på kommunale fortove og stier. 
Indsatsen i vintertjenesten prioriteres med udgangspunkt i Vinterregulativet fra 2013. 
 
Anlæg  
Asfaltarbejde og trafiksikkerhedsplan. 
Der er som en driftsbevilling afsat 3 mio. kr. i 2017 til vedligeholdelse af asfaltbelægningerne. En vigtig 
forudsætning for at opretholde en velfungerende infrastruktur er, at der udover vedligeholdelse af 
asfaltbelægningerne løbende investeres i en modernisering af vejnettet, så det lever op til udviklingen i 
trafikmønstrene og tilpasninger af vejnettet til det aktuelle og fremtidige behov. 
 
Vejbroer 
Der er afsat 1 mio. kr. i 2017 til renovering af vejbroer. Kommunens 122 vejbroer er vitale for en 
velfungerende infrastruktur, og de er samtidig meget dyre at anlægge og reparere, hvis de går i forfald. 
Broerne har en generel god standard, og ved en prioriteret indsats kan sikres en billigere og mere jævn 
vedligeholdelse. 
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Rundkørsel og vejudvidelse ved Ll. Dalby 
Der var afsat 3,3 mio. kr. i 2016, og der er afsat 3,2 mio. kr. i 2017 til etablering af rundkørsel og 
vejudvidelse ved Ll. Dalbyvej. Med etableringen af Børnehuset Lille Dalby og den fortsatte udbygning med 
nye boligområder i området Dalbyvej er der behov for ændre på vejforløbet i området. Krydset 
Dalbyvej/Constantiavej ombygges, og der etableres en rundkørsel ved Gåskjærholm. 
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Renter af likvide aktiver 
 
Der er i 2017 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 7.390.000 kr. Renteindtægten er 
beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret forøgelse af kassebeholdningen med 25,3 
mio. kr. i 2017 og 30 mio. kr. årligt i budgetoverslagsårene.  
 
I forbindelse med kommunens strategi om større økonomisk råderum og for at opnå større afkast har 
kommunens kapitalpleje været i udbud, og der er valgt to kapitalplejeforvaltere. Pr. 1. juli 2015 er SEB og 
Nordea kommunens kapitalplejeforvaltere, og der er placeret 100 mio. kr. hos hver. 
 
Det er forventningen at valg af flere kapitalplejeforvaltere giver et yderligere afkast på 2 mio. kr. om året end 
hidtil. De 2 mio. kr. om året anvendes til nedbringelse af kommunens valutaterminsforrentninger. 
 
På denne funktion registreres også gebyrer knyttet til de respektive indskudsformer, bl.a. gebyr for 
indbetalinger via internet, overførselsgebyr, og gebyr for betalingsservice (PBS). Udgifterne er budgetteret 
med 550.000 kr. 
 
Den samlede renteindtægt kan specificeres således i kroner: 
 

Giro og bank -610.000 
Investeringsforeninger 4.000.000 
Realkreditobligationer  4.000.000 
I alt 7.390.000 

 
 
Renter af kortfristede tilgodehavender 
 
Tilgodehavender i betalingskontrol 
Der er budgetteret med renteindtægter på 740.000 kr. pr. år.  
 
Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 
På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.  
 
Renter af langfristede tilgodehavender 
 
Pantebreve 
Det afsatte beløb på 5.000 kr. er beregnet på grundlag af den aktuelle pantebrevsbeholdning.  
 
Andre langfristede udlån og tilgodehavender 
Renteindtægter vedr. lån ydet til betaling af ejendomsskatter og diverse udlån til foreninger, haller, 
forsamlingshuse m.fl. er afsat med 20.000 kr. 
 
Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder 
Kommunens udlæg (såvel gæld som tilgodehavende) vedr. forsyningsvirksomhederne (excl. 
spildevandsforsyningen) forrentes med Nationalbankens diskonto +1. Forrentningen beregnes af årets 
primosaldo. Renter modregnes på hovedkonto 01 Forsyningsvirksomheder og indgår her i 
takstberegningerne.  
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Hedensted Spildevand A/S har pr. 1. januar 2009 overtaget spildevandsområdet. Mellemværendet med 
Hedensted Kommune forrentes i henhold til den indgåede aftale med en fast rente på 3,22 pct. p.a. i lånets 
løbetid. 
 
Renteudgiften for det samlede forsyningsområde i 2017 udgør 445.000 kr.  
 
Renter af kortfristet gæld 
Til ekspropriationserstatninger og lignende er der afsat 25.000 kr. årligt til morarenter og renteudgifter. 
 
Til renter i forbindelse med tilbagebetaling af for meget opkrævet grundskyld for tidligere år er afsat 500.000 
kr. pr. år. Efterreguleringer af tidligere års grundskyld forventes at foregå frem til 2018. 
 
Renter af langfristet gæld 
Der er til renter af den langfristede gæld afsat 11,1 mio. kr. i 2017.  
 
Med henblik på at opnå en langsigtet mindreudgift til låneydelser forventes kommunens låneportefølje - 
efterhånden som det findes favorabelt - at blive omlagt således, at en større andel finansieres til en fast 
rente. Fastlåsning af renten for lån vil på kort sigt medføre en større renteudgift. De forventede renteudgifter 
er beregnet på grundlag af fordelingen imellem variable og fast forrentede lån juni 2016, de kendte nye 
optagelser af lån i 2016 og 2017 og den forventede renteudvikling. 
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Tilskud og udligning 
 
Hedensted Kommune har for 2017 valgt statsgaranteret udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning m.v. 
 
Dermed ligger indtægter fra kommunal indkomstskat samt udligning og generelle tilskud fast for 2017, 
såfremt der på landsplan ikke sker korrektioner i forhold til den indgåede aftale om kommunernes økonomi i 
2017. 
 
For budgetoverslagsårene 2018–2020 er der en del usikkerhedsmomenter. Det drejer sig blandt andet om, 
hvad der sker med finansieringstilskuddet på i alt 3,5 mia. kr. (tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet) 
samt den annoncerede udligningsreform, der skal træde i kraft fra 2018. 
 
Med hensyn til budgetoverslagsårene er der i budgettet indregnet konsekvenser af de forudsætninger om 
balancetilskud m.v., som KL har lagt til grund for beregninger i KL’s Tilskudssystem medio september 2016, 
herunder negative balancetilskud på henholdsvis 16,5 mia. kr., 20,6 mia. kr. og 25,5 mia. kr. i årene 2018-
2020. For 2017 er besluttet et negativt balancetilskud på 10,5 mia. kr. I forudsætningerne for 
budgetoverslagsårene indgår dog også en videreførelse af finansieringstilskuddet på 43,44 mio. kr., som KL 
ikke umiddelbart forudsætter.   
 
De afsatte beløb kan herefter specificeres således: 

1.000 kr. +=indtægter 2017 2018 2019 2020 

Udligning og generelle tilskud 523.200 489.880 478.457 462.188 
Kommunal udligning 464.328 433.750 424.169 420.505 

Statstilskud til kommuner 56.772 53.695 51.948 39.458 

Udligning af selskabsskat 2.100 2.435 2.340 2.225 

     

Udligning og tilskud vedrørende udlændinge -20.784 -21.179 -21.423 -21.692 
     

Kommunalt udviklingsbidrag til regionerne -6.060 -6.209 -6.343 -6.477 
     

Særlige tilskud 163.596 159.889 161.095 163.449 
Tilskud til ”ø-kommuner” og nedsættelse af færgetakster 3.096 3.158 3.221 3.286 

Beskæftigelsestilskud 91.956 93.795 95.671 97.584 
Tilskud til kvalitet i dagtilbud 4.200 4.288 4.373 4.461 

Tilskud til generelt løft i ældreplejen 5.916 6.029 6.149 6.272 

Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen 7.920 8.080 8.241 8.406 

Tilskud til omstilling i folkeskolen 6.264    

Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet 43.440 43.440 43.440 43.440 

Midlertidig kompensation for tab/gevinst ved 
refusionsomlægning 

12    

Tilskud til styrkelse af akutfunktioner i hjemmesygeplejen 792 1.099   

     

I alt 659.952 622.381 611.786 597.468 
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Af det samlede statstilskud på 56,772 mio. kr. i 2017 udgør det betingede balancetilskud vedrørende 
serviceudgifter 24,132 mio. kr. og vedrørende anlæg 8,040 mio. kr.  
 
Kommunernes budgetterede serviceudgifter er, som i de senere år, underlagt en sanktion i forhold til aftalte 
niveau, som for 2017 svarer til serviceudgifter på 242,4 mia. kr. 3 mia. kr. af bloktilskud-det er betinget af, at 
kommunerne overholder det aftalte niveau ved budgetvedtagelsen, jfr. Budgetloven. Budgetsanktionen er 
som udgangspunkt kollektiv i 2017. Budgetloven giver imidlertid Social- og indenrigsministeren 
bemyndigelse til at gøre sanktionen delvis individuel, såfremt det vurderes at enkeltkommuner ikke har 
udvist en passende budgetadfærd. Ordningen indebærer, at der i det enkelte år kan foretages en konkret 
vurdering af baggrunden for, at kommunernes budgetter for serviceudgifterne i det pågældende år samlet 
overskrider de forudsatte rammer. På baggrund af denne vurdering træffer Social- og indenrigsministeren 
beslutning om, hvorvidt den delvise udbetaling af det betingede bloktilskud skal foretages kollektivt til alle 
kommuner eller efter individuelle kriterier eller som en kombination. 
 
En eventuel regnskabssanktion ved manglende overholdelse af den kommunale serviceramme for 2017 
udmåles i forhold til de samlede budgetter for service. Sanktionen er delt i en individuel del (60 pct.), som 
betales af de kommuner, som har overskredet det oprindelige budget samt en kollektiv del (40 pct.).  
 
Regeringen og KL er enige om en tilpasning af de kommunale investeringer, således at det kommunale 
anlægsniveau udgør 16,3 mia. kr. i 2017. Det er aftalt, at 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud er betinget 
af, at kommunernes samlede budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte udgiftsramme 
under hensyntagen til det samlede budgetterede niveau for drifts- og anlægsudgifter. Kommunernes 
regnskab for bruttoanlæg er ikke omfattet af en sanktionsmekanisme i 2017. Økonomiaftalen indebærer 
dog, at ”Regeringen og KL er enige om at tillægge det stor betydning, at de kommunale anlægsudgifter i 
2017 både i budgetterne og regnskaberne ligger inden for rammen af aftalen”. 
 
Regeringen og KL er enige om, at 2,2 mia. kr. af det kommunale omprioriteringsbidrag for 2017 på 2,4 mia. 
kr. tilbageføres til kommunerne i 2017 til prioriterede indsatser på de borgernære områder, herunder i lyset 
af flygtningetilstrømningen. Endvidere er det aftalt, at der i 2017 frigøres 0,3 mia. kr. gennem mere effektiv 
administrativ drift, og kommunernes bloktilskud er hermed reduceret med i alt 0,5 mia. kr. i 2017. 
Regeringen har tilkendegivet, at den vil søge Folketingets tilslutning til, at det kommunale udgiftsloft fra 2018 
og frem ikke vil indeholde et omprioriteringsbidrag, men Regeringen og KL har i Økonomiaftale 2017 aftalt, 
at et nyt moderniserings- og effektiviseringsprogram giver kommunerne effektiviseringer for 1 mia. kr. om 
året fra 2018, hvoraf 0,5 mia. kr. modregnes i bloktilskuddet fra 2018. 
 
I statstilskuddet (bloktilskuddet) til kommunerne indgår igen i 2017 et ekstraordinært finansieringstilskud 
(Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet) på 3,5 mia. kr., hvoraf 2 mia. kr. fordeles på baggrund af 
kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår (strukturelt underskud og beskatningsgrundlag). Af de 2 
mia. kr. modtager Hedensted Kommune ca. 31,4 mio. kr. mod de normale ca. 16 mio. kr. (8 mio. kr. for 
hver mia. kr.). Hedensted Kommunes andel af de 3,5 mia. kr. udgør dermed i alt 43,44 mio. kr. mod 
normalt ca. 28 mio. kr. 
 
Puljer til mere pædagogisk personale i dagtilbud og klippekort til ekstra hjemmehjælp for de svageste 
hjemmehjælpsmodtagere på i alt 0,4 mia. kr. fra finansloven for 2015 er omlagt til bloktilskud fra 2017. 
Hedensted Kommunes andel udgør i alt ca. 3,2 mio. kr. 
 
Balancetilskuddet i bloktilskudsberegningen udgør herefter ca. -10,5 mia. kr. i 2017. 
 
For årene 2018-2020 er der ikke indgået aftale om balancetilskud, men KL forudsætter i deres 
Tilskudssystem, at der bliver større negative balancetilskud i disse år. Dette som følge af at der forventes 
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overskud i den kommunale økonomi, når man sammenholder alle kommuners drifts- og anlægsudgifter m.v. 
med indtægter fra skatter og generelle tilskud m.v., og ikke indregner eventuelle særlige finansieringstilskud. I 
budgettet er det forudsat, at finansieringssituationen forbedres i forhold til KL’s forudsætninger med 43,44 
mio. kr. i årene 2018-2020 (som for 2017) blandt andet begrundet i, at der i KL’s beregningsgrundlag ikke 
er afsat særtilskud o. lign. til kommuner med en vanskelig finansiel situation.     
   
Kommunerne yder bidrag til regionen til udviklingsopgaver. For 2017 udgør bidraget 131 kr. pr. indbygger og 
i alt 6.060.000 kr. for Hedensted Kommune. 

Til særligt vanskeligt stillede kommuner i hele landet efter § 16 er tilskudsrammen i henhold til aftalen om 
kommunernes økonomi for 2017 på 300 mio. kr. Puljen kan søges af såvel kommuner med aktuelle som 
mere vedvarende økonomiske udfordringer. Hedensted Kommune har den 4. august 2016 fremsendt en 
ansøgning om tilskud på 25 mio. kr. i 2017, men ministeriet har den 31. august 2016 meddelt afslag på 
ansøgningen. 
 
Til kommuner med mindre øer – herunder Hedensted Kommune – ydes et årligt tilskud op i alt 112 mio. kr. 
Tilskuddet ydes som et generelt tilskud, men er begrundet i de særlige udgifter, der er forbundet med at 
have en eller flere mindre øer som en del af kommunen, herunder særligt færgedriften. Hedensted 
Kommunes andel vedr. Hjarnø udgør 2,592 mio. kr. i 2017. Udover det generelle tilskud modtager 
Hedensted Kommune 132.000 kr. i 2017 i tilskud til nedsættelse af færgetakster for godstransport på 
Hjarnø Færgefart samt tilskud på 372.000 kr. til nedsættelse af færgetakster i forårs- og efterårsperioderne 
for biler, passagerer m.v. på Hjarnø Færgefart. De to særlige tilskud på i alt 504.000 kr. i 2017 kanaliseres 
videre til Hjarnø Færgefart ved forhøjelse af kommunens tilskud til færgefarten, hvorefter Hjarnø Færgefart 
reducerer taksterne for godstransport, biler, passagerer m.v. tilsvarende. 
 
I bloktilskuddet for 2017 er bl.a. afsat 300 mio. kr. til kommunerne under et i forbindelse med aftale om ”et 
fagligt løft af folkeskolen” (skolereformen). I foregående år er kommunernes bloktilskud løftet ekstraordinært 
med 300 mio. kr. i 2014 og 600 mio. kr. i 2015 og 2016 i lyset af de omstillingsudfordringer, som 
kommunerne står over for lokalt som følge af samme aftale. 2017 er det sidste år med den ekstraordinære 
forhøjelse. Det ekstraordinære løft af bloktilskuddet fordeles på baggrund af objektive kriterier primært for 
kommuner med økonomiske udfordringer. Hedensted Kommunes andel udgør 6,264 mio. kr. i 2017. 
 
I forbindelse med den midlertidige kompensationsordning i 2016 og 2017, der begrænser de enkelte 
kommuners tab/gevinst ved refusionsomlægningen, var det oprindeligt forventet, at Hedensted Kommune 
også for 2017 skulle yde et bidrag til udligningsordningen på ca. 100.000 kr. For at sikre, at kompensationen 
i 2016 og 2017 så vidt muligt afspejler den aktuelle situation i kommunerne, er den midlertidige 
kompensationsordning beregnet endeligt med udgangspunkt i kommunernes regnskaber og af data for 
2016. Hedensted Kommune modtager herefter et tilskud på 12.000 kr. i 2017. 

I forlængelse af aftale om styrket indsats for den ældre medicinske patient fordeles i årene 2016-2018 et 
statsligt tilskud til styrkelse af akutfunktioner i hjemmesygeplejen. For 2017 udgør tilskuddet til kommunerne 
i alt 96 mio. kr. og fordeles efter en demografisk nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Hedensted 
Kommunes andel udgør 792.000 kr. i 2017 og ca. 1,1 mio. kr. i 2018. 

Kriterierne for de øvrige tilskuds- og udligningsbeløb er uændrede i forhold til 2016.  
 
Momsudligningsordningen 
Hovedparten af drifts- og anlægsområderne er omfattet af den kommunale momsudligningsordning for 
købsmoms, som medfører, at hovedparten af kommunens afholdte udgifter til moms refunderes via 
momsudligningsordningen. 
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For 2017 budgetteres med udgifter til moms på i alt 97,75 mio. kr. og dermed også refusion af købsmoms 
på 97,75 mio. kr., så udgifter og indtægter er neutrale for kommunen. 

 

Skatter 
 
De afsatte beløb vedrørende skatter fordeler sig således: 
 
1.000 kr. +=indtægter 2017 2018 2019 2020 
     

Kommunal indkomstskat 1.831.843 1.900.189 1.954.147 2.010.767 
Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat 1.834.819 1.903.247 1.957.285 2.013.982 
Afregning vedrørende det skrå skatteloft -2.976 -3.058 -3.138 -3.215 
     
Selskabsskat 49.460 56.285 57.636 58.213 
     
Kommunens andel af skat af dødsboer m.v. 1.849 1.500 1.535 1.575 
     
Grundskyld 106.276 110.616 117.239 123.668 
     
Anden skat af fast ejendom 1.275 1.320 1.367 1.443 
Dækningsafgift af offentlige ejendommes 
grundværdier 185 192 199 210 
Dækningsafgift af offentlige ejendommes 
forskelsbeløb 1.090 1.128 1.168 1.233 
     

I alt 1.990.703 2.069.910 2.131.924 2.195.666 
 
 
Kommunal indkomstskat 
Den kommunale indkomstskat for 2017 er fastsat uændret til 25,4 pct. 
 
Hedensted Kommune har for 2017 valgt statsgaranteret udskrivningsgrundlag, som udgør 7.223,697 mio. 
kr. 
 
Statsgarantiens udskrivningsgrundlag og befolkningstal ligger fast, selvom udviklingen skulle gå anderledes 
end forventet i forudsætningerne for tallene i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, mens der kan være 
en stor risiko forbundet med at selvbudgettere. 
 
Udskrivningsgrundlag for budgetoverslagsårene er beregnet under hensyntagen til den forventede generelle 
udvikling for hele landet, samt specifikke forhold der gør sig gældende for Hedensted Kommune 
(befolkningsudvikling, sammensætning af skatteydere m.v.). 
 
Provenu ved en skatteprocent på 25,4 udgør 1.834.819.000 kr. i 2017. 
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Selskabsskat 
Der er budgetlagt med en indtægt på 49,460 mio. kr. 2016, hvilket er et fald på 6,1 mio. kr. i forhold til 
afregningen i 2016. 
 
Provenuet i 2017 vedrører indkomståret 2014, som udbetales til kommunerne 3 år efter indkomståret.  
 
Grundskyld 
Grundskyldspromillen er for 2017 fastsat uændret til 18,000. 
 
For ejendomme, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug opkræves 
grundskyld med en promille på 14,8 promillepoint lavere end den fastsatte generelle grundskyldspromille, 
hvorfor Hedensted Kommune opkræver 3,2 promille i grundskyld for produktionsjord.  
 
Det budgetlagte provenu for 2017 fremkommer således: 
 

 Afgiftspligtige grundværdier Promille Provenu 
Almindelig grundskyld 5.570.444.440 18,000 100.268.000 
Grundskyld produktionsjord 2.502.500.000    3,2001 8.008.000 
I alt   108.276.000 

 
Det er forudsat, at der frem til 2018 foretages tilbagebetalinger til grundejere, som følge af at SKAT ændrer 
beløb for fradrag for forbedringer og i skatteloftsberegningerne og hermed i vurderingerne af de enkelte 
ejendomme. Tilbagebetalinger af grundskyld for tidligere år og lavere grundværdier forventes at medføre et 
provenutab på ca. 2,4 mio. kr. pr. år. Heraf forventes selve tilbagebetalingerne at udgøre ca. 2 mio. kr., 
hvorfor det budgetterede grundskyldsprovenu for 2016 netto udgør 106,276 mio. kr. 
 
Dækningsafgift 
Der opkræves dækningsafgift af offentlige ejendomme. Jfr. lovgivningen opkræves med følgende promiller: 
 
Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi: 9,000 promille 
Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsværdi: 8,750 promille 
 
Indtægter til kommunen er budgetteret til henholdsvis 185.000 kr. og 1.090.000 kr. i 2017. 
  
Hedensted Kommune opkræver ikke dækningsafgift af private erhvervsejendomme. 
 
 
 
 
 

																																																													
1 Grundskyld på produktionsjord udgør i h.t. lovgivningen 14,8 promille-point mindre end almindelig grundskyld for 2017. Grundskyld 
på produktionsjord kan dog maksimalt udgøre 7,2 promille i 2017. 
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Balanceforskydninger 
 
Forskydninger i likvide aktiver 
 
I forbindelse med ønske om at forøge kommunens gennemsnitlige likviditet er der i 2017 budgetteret med 
en forøgelse af de likvide aktiver med 25,3 mio. kr. og i budgetoverslagsårene 2018 til 2020 er forudsat en 
forøgelse af de likvide aktiver med 30 mio. kr. pr. år.  
 
Når alle andre udgifts- og indtægtsposter er afsat afbalanceres budgettet i princippet via forskydninger i 
likvide aktiver eller ved tilpasning af skatteprocenter. For budgetårene 2017-2020 er det dog forudsat, at der 
skabes et råderum til anlæg og forøgelse af likvide aktiver på i alt 100 mio. kr. pr. år, fordelt med 30 mio. kr. 
til forøgelse likvide aktiver og 70 mio. kr. til anlæg. For 2017 er der ekstraordinært budgetteret med 76 mio. 
kr. til anlæg, og med diverse småreguleringer er der herefter 25,3 mio. kr. til forøgelse af likvide aktiver. 
 
Med de budgetterede indtægter fra skatter, generelle tilskud, driftsudgifter, renter og afdrag m.v. mangler 
mellem 18,4 mio. kr. og 22,2 mio. kr. i budgetoverslagsårene 2018-2020, for at der kan skabes et årligt 
råderum 100 mio. kr. til anlæg og kasseopbygning. Det er indtil videre forudsat, at disse 18,4-22,2 mio. kr. 
findes ved reduktion og tilpasning af driftsbudgetterne. 
 
Forskydninger i langfristede tilgodehavender 
 
Pantebreve 
Fra pantebreve udstedt af kommunen budgetteres med følgende indtægter (afdrag) til kommunen: 
 
 2017 2018 2019 2020 
Pantebreve 158.700 158.700 158.700 156.700 

 
Afdragene er beregnet på grundlag af den aktuelle pantebrevsbeholdning. Der er ikke indregnet beløb 
vedrørende ekstraordinære afdrag/indfrielser eller tilgange. 
 
Indskud i Landsbyggefonden m.v. 
Budgetbeløbet er et nettotal for indskud i Landsbyggefonden, som følge af nybyggeri samt tilbagebetaling af 
kommunal grundkapital vedr. ældreboliger m.v., der er solgt til almennyttige boligselskaber. Der budgetteres 
med følgende nettobeløb: 
 
+ = indtægt 2017 2018 2019 2020 
Indskud i Landsbyggefonden 172.000 77.000 77.000 77.000 

 
Afdragene er beregnet på grundlag af pantebreve, gældsbreve samt tilbagebetalingsaftaler, som blev 
udfærdiget, da kommunen i sin tid betalte det kommunale indskud. 
 
I 2017 er indregnet 200.000 kr. i kommunalt tilskud i henhold til 1/5-dels ordningen til renovering af 21 
almene boliger i Daugaard.  
 
Herudover er indregnet, at der fra kommunens side ydes grundkapitalindskud til ældre- og seniorboliger m.v. 
 
Andre langfristede udlån og tilgodehavender 
Lån til betaling af ejendomsskatter (lån til pensionister) budgetlægges årligt med en nettoudgift på 200.000 
kr. Nettoudgiften forudsættes lånefinansieret i henhold til lånebekendtgørelsen. 
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Afdrag til kommunen på diverse udlån til haller, foreninger og forsamlingshuse m.m. er afsat med 197.700 
kr. i 2017 og 192.700 kr. i 2018 - 2020 i henhold til de indgåede gældsbreve/aftaler. 
 
Deponerede beløb 
I 2017 frigives 1,7 mio. kr. deponeret på grundlag af resultatet på forsyningsområderne i regnskabsår 2015.  
 
Da der budgetteres med overskud fra forsyningsvirksomhederne på 2.358.000 kr. i hvert af budgetårene 
2017-2020, er der afsat deponering på de samme beløb, som frigives 2 år efter.  
 
I forbindelse med bevilligede kommunale lånegarantier i 2015 og 2016 til diverse idrætshaller, 
Motorikunivers i Barrit og Snaptun Havn skal der deponeres 22,1 mio. kr. for lån, der ellers ville påvirke 
kommunens låneramme. Deponeringerne frigives med 1/25 pr. år. Der er budgetteret med frigivelse af 
disse deponeringer på i alt 884.100 kr. i 2017 og årene derefter.  
 
Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder 
 
Spildevandsområdet er i henhold til lovgivningen selskabsgjort, og med virkning fra 1. januar 2009 er der 
etableret et 100 pct. kommunalt ejet selskab Hedensted Spildevand A/S.  
 
Mellemværendet på spildevandsområdet er ultimo 2009 opgjort til en kommunal gæld på ca. 41,5 mio. kr., 
som incl. renter afregnes med lige store ydelser på 4,9 mio. kr. over 10 år. Afdraget i 2017 udgør 4,465 
mio. kr. 
 
Kassekreditter og byggelån 
 
ELENA-projekt, der påbegyndtes i 2015, forventes færdigt i 2017, hvor der optages et lån på 47,35 mio. kr. 
med renter og afdrag fra 2018. Anlægsudgifter og byggekredit forudsættes fordelt med 8 mio. kr. i 2015, 
19,3 mio. kr. i 2016 og 20 mio. kr. i 2017.   
 
Der er optaget en byggekredit til reparation af færgeleje på Hjarnø. Projektet forventes færdigt i efteråret 
2016, hvor der optages et 25 årigt lån på 7,25 mio. kr.  
 
Forskydninger i kortfristet gæld til staten 
 
Fra 2016 udbetaler kommunen – og hjemtager statsrefusion – til ydelser med 100 pct. statsrefusion alene 
for ATP-bidrag vedrørende kontanthjælp, sygedagpenge, revalidering, fleksjobansatte, ressourceforløb m.v.  
 
Der er fra 2016 budgetteret med udgifter og indtægter på knap 4 mio. kr. om året. 
 
Kirkelige skatter og afgifter 
 
Kirkeskatten er for 2017 fastsat uændret til 0,98 pct. 
 
Kirkeskatteprocenten udgjorde i 2012 1,08, hvorefter den blev nedsat til 1,07 i 2013, til 1,02 i 2014 og til 
0,98 i 2015. 
 
Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2017 udgør 6.293,457 mio. kr., og skatteprovenuet udgør 
således 61,676 mio. kr. i 2017. 
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Balanceforskydninger 

Provstiudvalget har fremsendt budget for 2017, hvor der med en kirkeskatteprocent på 0,98 stadig er et lille 
tilgodehavende til kirken i mellemregningsforholdet, hvorfor Provstiudvalget har anbefalet, at kirkeskatten 
fastsættes til uændret 0,98 pct. i 2017. 
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Langfristet gæld 

Langfristet gæld 
 
Afdrag på lån 
 
Der er i 2017 i alt afsat 39,8 mio. kr. til afdrag på lån. 
 
Afdrag og renter vedr. udnyttelse af lånedispensation på 4,8 mio. kr. på det ordinære anlægsområde i 2016 
er indregnet fra 2017. Lånet optages som et 25-årigt lån. 
 
Afdrag og renter vedr. optagelse af 25-årigt lån på 9,05 mio. kr. til reparation af Hjarnø Færgeleje i 2016 er 
indregnet fra 2017. 
 
Afdrag og renter vedr. optagelsen af 12-årigt lån på 47,35 mio. kr. til indfrielse i 2017 af byggekredit til 
ELENA-projekt energirenovering af kommunale bygninger er indregnet fra 2018.  
 
 
Optagelse af lån 
 
Der er i 2017 indregnet den allerede besluttede optagelse af 12-årigt lån i forbindelse med ELENA-projekt 
energirenovering i kommunale bygninger på 47,35 mio. kr.  
 
Det forudsættes i øvrigt, at kommunens samlede låneramme udnyttes fuldt ud til ny lånoptagelse i hvert 
budgetår inden udgangen af marts året efter, indtil Byrådet evt. beslutter noget andet. 
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Hovedoversigt til 
Budget 2017 

1. halvdel 

Budgetoverslagsår  Regnskab 
2015 

Regnskab 
2015 

Budget 
2016 

Budget 
2016 Budget 2017 Budget 

2017 

  Udgifter 
1000 kr. 

Indtægter 
1000 kr. 

Udgifter 
1000 kr. 

Indtægter 
1000 kr. 

Udgifter 
1000 kr. 

Indtægter 
1000 kr. 

A. DRIFTSVIRKSOMHED 
    (inkl. refusion)             

    0. Byudvikling, bolig- og 
        miljøforanstaltninger 40.147 -7.039 31.257 -6.728 44.203 -11.420 

        Heraf refusion   -579   -587   -2.545 
    1. Forsyningsvirksomheder m.v. 38.823 -39.113 41.825 -41.842 38.901 -41.259 
    2. Transport og infrastruktur 72.377 -2.427 59.514 -2.450 56.310 -2.498 
    3. Undervisning og kultur 628.022 -59.451 624.633 -60.198 623.363 -61.140 
        Heraf refusion   -936   -948   -910 
    4. Sundhedsområdet 198.584 -495 202.847 -268 207.931 -205 
    5. Sociale opgaver og 
        beskæftigelse 1.818.512 -459.301 1.799.932 -425.974 1.857.193 -477.610 

        Heraf refusion   -259.069   -244.020   -269.983 
    6. Fællesudgifter og 
        administration 307.291 -16.727 300.948 -11.285 288.068 -10.162 

        Heraf refusion             
    Driftsvirksomhed i alt 3.103.756 -584.553 3.060.956 -548.746 3.115.970 -604.295 
        Heraf refusion   -260.584   -245.556   -273.438 
B. ANLÆGSVIRKSOMHED             
    0. Byudvikling, bolig- og 
        miljøforanstaltninger 39.038 -28.084 29.250 -500 48.400 -650 

    1. Forsyningsvirksomheder mv.             
    2. Transport og infrastruktur 43.150 -9.241 16.000 -600 4.200   
    3. Undervisning og kultur 35.851   34.000   35.000   
    4. Sundhedsområdet             
    5. Sociale opgaver og 
        beskæftigelse 9.412 -9 2.000       

    6. Fællesudgifter og 
        administration             

    Anlægsvirksomhed i alt 127.452 -37.334 81.250 -1.100 87.600 -650 
PRIS-/LØNSTIGNINGER 00-06             
C. RENTER 14.702 -5.060 14.961 -7.045 11.670 -8.825 
D. BALANCEFORSKYDNINGER             
    Forøgelse i likvide aktiver 
    (8.22.01 - 8.22.11)     36.552   25.264   

    Øvrige balanceforskydninger 
    (8.25.12 - 8.52.62) 6.279   -12.713   31.512   

    Balanceforskydninger i alt 6.279   23.838   56.776   
E. AFDRAG PÅ LÅN OG  
    LEASINGFORPLIGTELSER  
    (8.55.63-8.55.79) 

36.345   38.918   39.759   

SUM (A + B + C + D + E) 3.288.534 -626.947 3.219.923 -556.891 3.311.775 -613.770 
F. FINANSIERING             
    Forbrug af likvide aktiver 
    (8.22.01 - 8.22.11)   -87.941         

    Optagne lån 
    (8.55.63 – 8.55.79)   -9.050   -4.800   -47.350 

    Tilskud og udligning 
    (7.62.80 – 7.62.86) 26.244 -689.435 26.280 -721.132 26.844 -686.796 

    Refusion af købsmoms  
    (7.65.87)             

    Skatter (7.68.90 – 7.68.96) 4.730 -1.906.135 4.880 -1.968.260 4.976 -1.995.679 
    Finansiering i alt 30.974 -2.692.561 31.160 -2.694.192 31.820 -2.729.825 
BALANCE 3.319.508 -3.319.508 3.251.083 -3.251.083 3.343.595 -3.343.595 
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Hovedoversigt til 
Budget 2017 

 

2. halvdel 

Budgetoverslagsår 2018 2018 2019 2019 2020 2020 

  Udgifter 
1000 kr. 

Indtægter 
1000 kr. 

Udgifter 
1000 kr. 

Indtægter 
1000 kr. 

Udgifter 
1000 kr. 

Indtægter 
1000 kr. 

A. DRIFTSVIRKSOMHED 
    (inkl. refusion)             

    0. Byudvikling, bolig- og 
        miljøforanstaltninger 43.383 -11.420 43.383 -11.420 37.383 -11.420 

        Heraf refusion   -2.545   -2.545   -2.545 
    1. Forsyningsvirksomheder m.v. 38.901 -41.259 38.901 -41.259 38.901 -41.259 
    2. Transport og infrastruktur 55.310 -2.498 55.310 -2.498 53.310 -2.498 
    3. Undervisning og kultur 621.427 -61.140 621.426 -61.140 621.426 -61.140 
        Heraf refusion   -910   -910   -910 
    4. Sundhedsområdet 207.931 -205 207.931 -205 207.931 -205 
    5. Sociale opgaver og 
        beskæftigelse 1.856.675 -477.437 1.861.849 -476.823 1.861.240 -476.805 

        Heraf refusion   -269.810   -269.706   -269.688 
    6. Fællesudgifter og 
        administration 274.702 -9.877 269.032 -9.877 269.443 -9.877 

        Heraf refusion             
    Driftsvirksomhed i alt 3.098.329 -603.836 3.097.834 -603.223 3.089.635 -603.205 
        Heraf refusion   -273.265   -273.161   -273.143 
B. ANLÆGSVIRKSOMHED             
    0. Byudvikling, bolig- og 
        miljøforanstaltninger 46.000   53.700   69.000   

    1. Forsyningsvirksomheder mv.             
    2. Transport og infrastruktur 1.000   1.000   1.000   
    3. Undervisning og kultur             
    4. Sundhedsområdet             
    5. Sociale opgaver og 
        beskæftigelse 15.000   7.300       

    6. Fællesudgifter og 
        administration             

   Anlægsvirksomhed i alt 62.000   62.000   70.000   
PRIS-/LØNSTIGNINGER 00-06 62.368 -10.578 126.047 -21.328 191.114 -32.289 
C. RENTER 12.474 -8.825 12.243 -8.825 12.002 -8.825 
D. BALANCEFORSKYDNINGER             
    Forøgelse i likvide aktiver 
(8.22.01 - 8.22.11) 30.000   30.000   30.000   

    Øvrige balanceforskydninger 
(8.25.12 - 8.52.62) 5.841   3.631   -1.120   

    Balanceforskydninger i alt 35.841   33.631   28.881   
E. AFDRAG PÅ LÅN OG 
LEASINGFORPLIGTELSER 
(8.55.63-8.55.79) 

44.519   45.331   45.821   

SUM (A + B + C + D + E) 3.315.531 -623.240 3.377.085 -633.375 3.437.453 -644.319 
F. FINANSIERING             
    Forbrug af likvide aktiver 
    (8.22.01 - 8.22.11)             

    Optagne lån 
    (8.55.63 – 8.55.79)             

    Tilskud og udligning 
    (7.62.80 – 7.62.86) 27.388 -649.769 27.766 -639.552 28.169 -625.637 

    Refusion af købsmoms 
    (7.65.87)             

    Skatter (7.68.90 – 7.68.96) 5.058 -2.074.968 3.138 -2.135.062 3.215 -2.198.881 

   Finansiering i alt 32.446 -2.724.737 30.904 -2.774.614 31.384 -2.824.518 

BALANCE 3.347.977 -3.347.977 3.407.989 -3.407.989 3.468.837 -3.468.837 
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Bevillingsoversigt 
2017 

    Budget 2017 

Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I 1.000 DKK 
Byråd   U 3.343.595 
    I -3.343.595 
        
Økonomiudvalg - Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi   U 472.768 
    I -2.753.094 
        1 Drift BEV U 316.411 
  BEV I -14.444 
  00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger   U 20.400 
    25 Faste ejendomme   U 20.400 
      13 Andre faste ejendomme   U 17.400 
        3 Anlæg   U 17.400 
            5010100050 Pulje til centerbyerne incl. areal til BMX-bane RÅD U 14.400 
            5010100051 Pulje til øvrig byudvikling RÅD U 3.000 
      15 Byfornyelse   U 3.000 
        3 Anlæg   U 3.000 
            5010100052 Yderlig pulje til nedrivning 2017 RÅD U 3.000 
  07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.   U 43.045 
    I -2.691.300 
    22 Renter af likvide aktiver   U 620 
    I -8.010 
        4 Renter BEV U 620 
  BEV I -8.010 
    28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt   I -790 
        4 Renter BEV I -790 
    32 Renter af langfristede tilgodehavender   I -25 
        4 Renter BEV I -25 
    52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt   U 525 
        4 Renter BEV U 525 
    55 Renter af langfristet gæld   U 10.080 
        4 Renter BEV U 10.080 
    62 Tilskud og udligning   U 26.844 
    I -686.796 
        7 Finansiering BEV U 26.844 
  BEV I -686.796 
    68 Skatter   U 4.976 
    I -1.995.679 
        7 Finansiering BEV U 4.976 
  BEV I -1.995.679 
  08 Balanceforskydninger   U 92.912 
    I -47.350 
    22 Forskydninger i likvide aktiver   U 25.264 
        5 Balanceforskydninger BEV U 25.264 
    28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt   U 261 
        5 Balanceforskydninger BEV U 261 
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Bevillingsoversigt 
2017 

    Budget 2017 

Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I 1.000 DKK 
    32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender   U 278 
      20 Pantebreve   U -74 
        5 Balanceforskydninger BEV U -74 
      24 Indskud i landsbyggefonden m.v.   U 152 
        5 Balanceforskydninger BEV U 152 
      25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender   U 200 
        5 Balanceforskydninger BEV U 200 
    50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitut   U 27.350 
        5 Balanceforskydninger BEV U 27.350 
    55 Forskydninger i langfristet gæld   U 39.759 
    I -47.350 
        6 Afdrag på lån og leasing- forpligtelser BEV U 39.759 
        7 Finansiering BEV I -47.350 
        
Udvalget for Læring   U 1.006.126 
    I -171.220 
        1 Drift BEV U 971.428 
  BEV I -157.933 
        2 Statsrefusion BEV I -13.287 
  03 Undervisning og kultur   U 35.000 
    22 Folkeskolen m.m.   U 35.000 
      01 Folkeskoler   U 35.000 
        3 Anlæg   U 35.000 
            5030200053 Skolerenoveringer 2015 - 2017 RÅD U -11.226 
            5030200060 Hedensted Skole RÅD U 22.471 
            5030200061 Lindved Skole RÅD U 14.755 
            5030200062 Rask Mølle Skole, etape 2 RÅD U 9.000 
  08 Balanceforskydninger   U -302 
    32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender   U -302 
      27 Deponerede beløb for lån m.v.   U -302 
        5 Balanceforskydninger BEV U -302 
        
Udvalget for Beskæftigelse   U 858.204 
    I -272.321 
        1 Drift BEV U 858.204 
  BEV I -57.666 
        2 Statsrefusion BEV I -214.655 
        
Udvalget for Social Omsorg   U 726.894 
    I -49.188 
        1 Drift BEV U 727.218 
  BEV I -42.673 
        2 Statsrefusion BEV I -6.515 
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Bevillingsoversigt 
2017 

    Budget 2017 

Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I 1.000 DKK 
  08 Balanceforskydninger   U -324 
    32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender   U -324 
      24 Indskud i landsbyggefonden m.v.   U -324 
        5 Balanceforskydninger BEV U -324 
        
Udvalget for Fritid & Fællesskab   U 138.041 
    I -48.142 
        1 Drift BEV U 135.754 
  BEV I -9.162 
        2 Statsrefusion BEV I -38.980 
  00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger   U 3.000 
    32 Fritidsfaciliteter   U 3.000 
      31 Stadion og idrætsanlæg   U 3.000 
        3 Anlæg   U 3.000 
            5040100046 BMX-Bane, etablering RÅD U 3.000 
  08 Balanceforskydninger   U -713 
    32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender   U -713 
      20 Pantebreve   U -85 
        5 Balanceforskydninger BEV U -85 
      25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender   U -207 
        5 Balanceforskydninger BEV U -207 
      27 Deponerede beløb for lån m.v.   U -422 
        5 Balanceforskydninger BEV U -422 
        
Udvalget for Teknik   U 141.563 
    I -49.629 
        1 Drift BEV U 106.955 
  BEV I -48.979 
  00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger   U 25.000 
    I -650 
    22 Jordforsyning   U 5.000 
      02 Boligformål   U 5.000 
        3 Anlæg   U 5.000 
            5010200079 Pulje til jordkøb/byggemodning RÅD U 5.000 
    25 Faste ejendomme   U 20.000 
    I -650 
      10 Fælles formål   U 20.000 
    I -650 
        3 Anlæg   U 20.000 
    I -650 
            5050300057 Salg af energibesparelser fra 2015 RÅD I -650 
            5050300058 ELENA energirenovering i kommunale bygninger RÅD U 20.000 
  02 Transport og infrastruktur   U 4.200 
    28 Kommunale veje   U 4.200 
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Bevillingsoversigt 
2017 

    Budget 2017 

Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I 1.000 DKK 
      22 Vejanlæg   U 3.200 
        3 Anlæg   U 3.200 
            5050300056 Rundkørsel og vejudvidelse ved LI. Dalby RÅD U 3.200 
      23 Standardforbedringer af færdselsarealer   U 1.000 
        3 Anlæg   U 1.000 
            5050300055 Renovering af vejbroer RÅD U 1.000 
  07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.   U 445 
    35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder   U 445 
        4 Renter BEV U 445 
  08 Balanceforskydninger   U 4.963 
    32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender   U 498 
      27 Deponerede beløb for lån m.v.   U 498 
        5 Balanceforskydninger BEV U 498 
    35 Mellemværender med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder   U 4.465 
        5 Balanceforskydninger BEV U 4.465 
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Takstblad 2017 

Kommunale takster, priser, gebyrer m.v. for 2017 
 

 2016 2017 

Børnepasning   

Dagpleje 2.798,00 2.949,00 

Daginstitutioner excl. madordning   

Børnehave  1.949,00      2.048,00 

Vuggestue      3.100,00 3.262,00 

Daginstitutioner incl. madordning   

Børnehave 2.465,00 2.583,00 

Vuggestue 3.616,00 3.797,00 

SFO   

Heldagsplads 1.798,00 1.834,00 

Eftermiddagsplads 1.534,00 1.565,00 

Morgenplads 648,00 661,00 

Ugemodul i ferier 650,00 663,00 

Brobygnings-/førskole-/overflytningsbørn	 1.798,00 1.834,00 

Knallertbevis  450,00 459,00 

Renovation inklusiv moms   

Tømning hver uge   

1 container 400 l 2.840,00 2.336,00 

1 container 600 l 4.260,00 3.504,00 

1 container 660 l 4.686,00 3.854,00 

1 container 800 l 5.680,00 4.672,00 

Tømning hver 14. dag   

1 container 240 l 850,00 700,00 

1 container 400 l 1.420,00 1.168,00 

1 container 600 l 2.130,00 1.752,00 

1 container 660 l 2.343,00 1.927,00 

1 container 800 l 2.840,00 2.336,00 

Variabel takst, beløb pr. kg. 1,00 0,95 

Frivægt: Kg/år indeholdt i grundtaksten   

240 l container 130 kg 130 kg 

400 l container 216 kg 216 kg 

600 l container 325 kg 325 kg 

660 l container 358 kg 358 kg 

800 l container 433 kg 433 kg 
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Takstblad 2017 

 2016 2017 

Afhentning på grunden 300,00 250,00 

Ekstra afhentning 150,00 75,00 

Sommerhuse   

Sommerhustømning 15 stk. 510,00 420,00 

Lørdagstømninger 10 stk. 470,00 250.00 

4 ekstraordinære tømninger 150,00 100,00 

Ny renovationsbeholder med lås 240 l 500,00 500,00 

Nye låsedele på eksisterende beholder med lås 240 l 250,00 250,00 

Kompostbeholder 250,00 250,00 

Ombytningsgebyr 400,00 400,00 

Miljøafgift inklusiv moms    

Bidrag til genbrugsstationer m.v. (for ejendomme med mere end 
3 lejligheder beregnes miljøafgiften kun for hver 2. lejlighed). 

  

Private husstande 1.080,00 1.150,00 

Grundgebyr erhverv 731,25 687,50 

SMS-ordning fast afgift 1.875,00 1.875,00 

SMS-ordning erhverv pr. gang 250,00 250,00 

Forbrændingsegnet affald afleveret til Genknus 582,50 582,50 

Tillæg for neddeling af stort brændbart 132,50 150,00 

Sorteringstillæg 625,00 631,25 

Gebyr for dækning af udgifter til rottebekæmpelse   

Promille af ejendomsværdi 0,069 0,0741 

Administrationsvederlag for opkrævning af eksterne gebyrer 
via ejendomsskattebilletten 

  

Driftsbidrag for As Vig Nord og As Vig Syd Digelag  3 % 3 % 

Driftsbidrag Søkær Landvindingslag 3 % 3 % 

Skorstensfejning 3 % 3 % 

 Sæson 2016/2017 Sæson 2017/2018 

Musikskolen   

Babyrytmik 10 gange 404,00 412,00 

Musikalsk legestue og forskole pr. måned 162,00 165,00 

Holdundervisning pr. måned 245,00 250,00 

Soloundervisning 20 min. pr. måned 314,00 320,00 

Soloundervisning 25 min. pr. måned 392,00 400,00 

Soloundervisning 30 min. pr. måned 470,00 479,00 

Orkester for voksne pr. måned 162,00 165,00 

Der ydes ingen søskende- og aktivitetsrabat.   
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Takstblad 2017 

 Sæson 2016/2017 Sæson 2017/2018 

Leje af instrumenter pr. måned 89,00 91,00 

Afgift til Copy-Dan   

Instrumentalundervisning 40,00 41,00 

Legestue, babyrytmik og forskole 18,00 18,00 

Billedskole 1.033,00 1.053,00 

Der ydes ingen søskenderabat    

Dramaskole 614,00 626,00 

Der ydes ingen søskenderabat    

 2016 2017 

Omsorgstandpleje  490,00 495,00 

Specialtandpleje 1.815,00 1.834,00 

Daghjem   

Heldags, fuld forplejning pr. dag 78,00 80,00 

Formiddag, forplejning uden middagsmad pr. dag 14,00 14,00 

Formiddag, forplejning med middagsmad pr. dag 66,00 68,00 

Korttidsophold 114,00 116,00 

Kørsel   

Kørsel til dagcenter/daghjem – tur/retur 56,00 58,00 

Deltagelse i pensionisthøjskolens aktiviteter - pr. gang 25,00 25,00 

Madservice   

Varmholdt og færdigretter – 2 retter 50,00 51,00 

Færdigretter – 1 ret 44,00 44,00 

Udbringning pr. levering  6,00 6,00 

Varmholdt og færdigretter -2 retter pr. måned 1.524,00 1.545,00 

Færdigretter – 1 ret pr. måned 1.324,00 1.342,00 

Døgntakst for beboere på plejecentre/pr. døgn 114,00 116,00 

Pr. måned 3.472,00 3.521,00 

Morgenmad 21,00 21,00 

Morgenmad pr. måned 629,00 642,00 

Middagsmad 54,00 56,00 

Middagsmad pr. måned 1.655,00 1.690,00 

Aftensmad 27,00 28,00 

Aftensmad pr. måned 827,00 845,00 

Mellemmåltider pr. døgn incl. drikkevarer 37,00 37,00 

Mellemmåltider pr. måned 1.125,00 1.149,00 
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Takstblad 2017 

 2016 2017 

Praktisk bistand, personlig pleje og madservice 
Frit Valgs området – angivet uden moms  

  

Praktisk bistand 357,81 365,43 

Personlig pleje – dag 378,51 386,57 

Personlig pleje – øvrige tider 445,09 454,57 

Madservice – pr. hovedret uden udbringning   

Hovedret - normal 45,24 46,20 

Hovedret + biret – normal 60,32 61,60 

Hovedret diæt 56,58 57,79 

Hovedret – biret diæt 71,66 73,19 

Biret  15,08 15,40 

Madservice – pr. hovedret med udbringning   

Hovedret - normal 63,72 65,08 

Hovedret + biret – normal 78,80 80,48 

Hovedret diæt 75,07 76,67 

Hovedret – biret diæt 90,15 92,07 

Udbringning 18,48 18,87 

Restancer   

Rykkerskrivelse for krav der er pålagt udpantningsret 250,00 250,00 

Rykkerskrivelse for krav uden udpantningsret 100,00 100,00 

For krav tillagt udpantningsret opkræves der en rente på 1 % pr. 
påbegyndt måned at regne fra kravets forfaldsdato. For krav, der ikke 
er tillagt udpantningsret, opkræves der en årlig rente svarende til 
Nationalbankens udlånsrente pr. 1.1 og 1.7 (pr. 1.7.2016 0,05 %) 
med tillæg på 7 % -point. 
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Investeringsoversigt 
Budget 2017-2020 

Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 

 
Beløb angivet i 1.000 kr.  

 Projekt- 
nummer 

Projekt Anlægsbevilling Afholdt 
ultimo 
2015 

Rådighedsbeløb Ajourført 
udgifts- 
overslag 

Dato Beløb 2016 2017 2018 2019 2020 

Efter- 
følgende 

år 

5010100003 Ufordelte anlægsmidler          20.000 700 69.000   89.700 

5010100035 Salg af Kildebjerget 25.06.14 -7.500 -98 -7.600           -7.698 

5010100031 Salg af børnehave i 
Ølholm I alt -1.500 -221 -1.220           -1.441 

5010100032 Salg af ejendomme i 
Ølholm (Kulturtorvet) 26.06.13 -1.500 -631 -846           -1.477 

5010100038 Tilskud til køb af Bjerre 
Arrest 28.01.15 125   125           125 

5010100043 Bytorvet 12, 14 og 22 26.08.15 4.625 4.110 515           4.625 

5010100045 Udvikling af Tørring 
Midtby 30.03.16 2.700   2.800           2.800 

5010100046 Udvikling af Hedensted 
Midtby 30.03.16 2.600   2.600           2.600 

5010100047 
  

Salg af Odelsgade 1 27.04.16 90   90           90 
  27.04.16 -1.395   -1.395           -1.395 

5010100048 
  

Køb/salg af Skovvej 11 29.06.16 925   925           925 
  29.06.16 -1.725   -1.725           -1.725 

5010100050 Pulje til centerbyerne 
incl. areal til BMX-bane        14.400 18.000 45.000     77.400 

5010100051 Pulje til øvrig byudvikling        3.000 3.000 3.000     9.000 

5010100034 
  

Pulje til 
bygningsfornyelse og 
nedrivning af 

28.05.14 5.000 7.345 -1.546           5.800 

ejendomme 28.05.14 -2.900 -3.825             -3.825 
5010100037 
  

Nedrivningspuljen - Barrit 28.10.15 4.500 969 3.531           4.500 
  28.10.15 -1.500   -1.500           -1.500 

5010100044 
  

Nedrivningspuljen 2016 27.04.16 3.400   2.972           2.972 
  27.04.16 -400   -400           -400 

5010100049 
  

Bygningsfornyelse 2016 31.08.16 1.428   1.428           1.428 
  31.08.16 -1.000   -1.000           -1.000 

5010100052 Pulje til nedrivning 2017        3.000         3.000 

 

Politisk Koordination & Økonomi i alt      13.440 20.400 41.000 48.700 69.000     
  
  

      -15.686 0 0 0 0     
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Budget 2017-2020 

Udvalget for Læring 

 
Beløb angivet i 1.000 kr.  

 Projekt- 
nummer 

Projekt Anlægsbevilling Afholdt 
ultimo 
2015 

Rådighedsbeløb Ajourført 
udgifts- 
overslag 

Dato Beløb 2016 2017 2018 2019 2020 

Efter- 
følgende 

år 
5030200046 Om- og tilbygning ved 

Langskov Skole 
27.11.13 9.900 9.348 552           9.900 

5030200053 Skolerenoveringer 
(modpost for overførsel 
fra 2016) 

 
    11.226 -11.226         0 

5030200058 Ombygning af Stenderup 
Skole 

25.02.15 775 686 90           775 

5030200060 Hedensted Skole I alt 42.663 194 19.998 22.471         42.663 

5030200061 Lindved Skole I alt 31.300 505 16.040 14.755         31.300 

5030200062 Rask Mølle Skole  I alt 22.993 621 13.272 9.000         22.893 

Læring i Skolen i alt      61.178 35.000 0 0 0     

 

5030100067 Helhedsplan Tjørnebo 
Børnehave/Barrit Skole 

I alt 8.946 8.771 175           8.946 

5030100068 Vuggestuepladser ved 
Stjernevejens Børnehave 

28.01.15 1.250 1.440 220           1.661 

5030100070 Myretuen, nybygning 
 

        15.000       15.000 

5030100069 Ny lokalitet for 
aflastningsstedet 
Søndergård 

25.05.16 7.300         7.300     7.300 

Læring Børn & Unge i alt 
 

    395 0 15.000 7.300 0     
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Læring i alt 
 

    61.573 35.000 15.000 7.300 0     
 

 

Udvalget for Social Omsorg 

 
Beløb angivet i 1.000 kr.  

 Projekt- 
nummer 

Projekt Anlægsbevilling Afholdt 
ultimo 
2015 

Rådighedsbeløb Ajourført 
udgifts- 
overslag 

Dato Beløb 2016 2017 2018 2019 2020 

Efter- 
følgende 

år 
5060200091 Plejecenter Løsning - 

omklædningsfaciliteter 
17.12.14 2.754 2.020 734           2.754 

5060200092 Birkelund - kælder-
renovering 2. etape 

26.08.15 1.042 736 306           1.042 

5060000003 Løft af Åbo og Egespring      2.000           2.000 

 

 Social Omsorg i alt      3.040 0 0 0 0     
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Budget 2017-2020 

Udvalget for Fritid & Fællesskab 

 
Beløb angivet i 1.000 kr.  

 Projekt- 
nummer 

Projekt Anlægsbevilling Afholdt 
ultimo 
2015 

Rådighedsbeløb Ajourført 
udgifts- 
overslag 

Dato Beløb 2016 2017 2018 2019 2020 

Efter- 
følgende 

år 
5040100046 BMX-bane, etablering        3.000         3.000 

5040100041 

Økonomisk stimulering 
til energibesparende 
foran staltninger i de 
selvejende haller 

24.06.15 1.580 540 1.041           1.580 

5040100047 Motorikunivers i Barrit 29.04.15 900   900           900 

  Fritidsfacilieter i alt       1.941 3.000 0 0 0     
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5050300032 Hjarnø Færgefart - 
levetidsforlængelse af 
færge 

25.11.09 10.000 9.417 583           10.000 

    25.11.09 -10.000 -9.317 -683           -10.000 

  Kollektiv trafik i alt 
 

    583 0 0 0 0     

    
 

    -683 0 0 0 0     

 

Fritid & Fællesskab i alt      

  

  

  

2.524 

-683 

3.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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Investeringsoversigt 
Budget 2017-2020 

Udvalget for Teknik 

 
Beløb angivet i 1.000 kr.  

 Projekt- 
nummer 

Projekt Anlægsbevilling Afholdt 
ultimo 
2015 

Rådighedsbeløb Ajourført 
udgifts- 
overslag 

Dato Beløb 2016 2017 2018 2019 2020 

Efter- 
følgende 

år 

  Jordforsyning, 
Boligformål  

                  

5010200020 Lillekongens Ager 25.03.15 600 428 208           635 

    
 

  -516             -516 

5010200023 Mårvej I alt 8.883 7.351             7.351 

    I alt -20.570 -7.119 -2.800           -9.919 

5010200028 Roloddet, Etape 1 I alt 4.067 3.367 87           3.454 

    I alt -6.250 -1.170             -1.170 

5010200033 Sikavej, Etape 1 I alt 2.657 2.507 50           2.557 

    I alt -2.585 -2.851             -2.851 

5010200036 Sikavej, Etape 4 I alt 2.957 2.674 350           3.024 

    I alt -6.290 -3.756             -3.756 

5010200043 Stenkærgård,  
Etape 3-4-5 

I alt 6.434 6.799 635           7.434 

    I alt -6.745 -1.951             -1.951 

5010200044 Thyras Vænge, Etape 2 
(Lindved Skovby) 

29.05.13 3.575 4.060 116           4.175 

    29.05.13 -7.480 -1.761             -1.761 

5010200045 Thyras Vænge, Etape 1 
(Lindved Skovby) 

I alt 35.049 15.617 50           15.667 

    I alt -34.471 -4.759             -4.759 

5010200050 Vestergårdsmarken I alt 2.635 1.362 9           1.371 

    28.10.10 -1.125 -1.396             -1.396 

5010200055 Friggsvej I alt 4.156 3.796 30           3.826 

    I alt -3.795 -1.513             -1.513 

5010200060 Rugmarken I alt 7.800 461 7.471           7.931 

    I alt -8.987 -2.697 -6.800           -9.497 

5010200073 Grønlund I alt 10.200 120 10.180           10.300 

    I alt -4.650   -4.650           -4.650 

5010200076 Lillekongens Ager,  
Etape 3 

30.03.16 3.450   3.450           3.450 

    30.03.16 -650   -650           -650 

5010200077 Friggsvej, Etape 2 31.08.16 5.500   5.500           5.500 

    31.08.16 -5.500   -5.500           -5.500 

5010200079 Pulje til 
jordkøb/byggemodning 

    5.000 5.000 5.000   15.000 

Jordforsyning, Boligformål i alt    34.741 5.000 5.000 5.000 0   

  

  

     -24.816 0 0 0 0     
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Investeringsoversigt 
Budget 2017-2020 

Udvalget for Teknik 

 
Beløb angivet i 1.000 kr.  

 Projekt- 
nummer 

Projekt Anlægsbevilling Afholdt 
ultimo 
2015 

Rådighedsbeløb Ajourført 
udgifts- 
overslag 

Dato Beløb 2016 2017 2018 2019 2020 

Efter- 
følgende 

år 
  Jordforsyning, 

Erhvervsformål 
                   

0501030005 Erhvervsparken Ølholm I alt  13.839 12.609 200           12.809 

    I alt -5.289 -3.895             -3.895 

0501030013 Kildeparken I alt 19.810 19.555 354           19.908 

    28.08.13 -7.426 -8.853 -226           -9.079 

0501030015 Mekuvej, Etape 2 I alt 2.714 2.287 175           2.462 

    I alt -2.252 -2.309             -2.309 

5010300028 Hedensted Syd 17.12.14 600 23 590           613 

  
Jordforsyning, 
Erhvervsformål i alt 

 

    1.319 0 0 0 0     

    

 

    -226 0 0 0 0     

  Diverse anlæg 
 

                  

5050300054 Renovering af offentlige 
toiletter 30.09.15 1.000 32 969           1.000 

5050300057 Salg af energibesparelser 
fra 2015 17.12.14 -1.500 55 -905 -650         -1.500 

5050300058 
ELENA - 
energirenoveringer i 
kommunale bygninger 

17.12.14 47.350 8.033 19.317 20.000         47.350 

5050300059 
Pulje til 
bygningsvedligeholdelse 
(drift) 

        6.000 6.000 6.000     18.000 

5050100002 
Forundersøgelser af 
restaureringsprojekter I alt 3.874 2.270 1.605           3.874 

  
i forbindelse med 
vandplaner I alt -3.874 -2.406 -1.469           -3.874 

5050100005 
Vandplansprojekter 
Svends Mølle m.v. 24.02.16 8.000   8.000           8.000 

    24.02.16 -8.000   -8.000           -8.000 
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Udvalget for Teknik 

 
Beløb angivet i 1.000 kr.  

 Projekt- 
nummer 

Projekt Anlægsbevilling Afholdt 
ultimo 
2015 

Rådighedsbeløb Ajourført 
udgifts- 
overslag 

Dato Beløb 2016 2017 2018 2019 2020 

Efter- 
følgende 

år 

  Transport og infra-
struktur (vejanlæg m.v.) 

                   

5050300040 Omfartsvej vest om 
Ørum 

I alt 10.500 1.860 8.640           10.500 

5050300041 Cykelsti langs Ørumvej 
mellem Daugård og 

I alt 2.900 451 2.450           2.900 

 Ørum 25.04.12 -850   -850           -850 
5050300048 "På cykel til skole i 

Hedensted" 
30.10.13 2.600 2.493 108           2.600 

    30.10.13 -1.040 -154 -887           -1.040 
5050300049 "Juelsmindehalvøen og 

øerne på cykel" 
I alt 5.450 5.026 425           5.450 

    30.10.13 -2.480 -1.823 -657           -2.480 
5050300050 Stiprojekt i Løsning - 

Hedensted 
28.01.15 4.500 4.213 287           4.500 

    28.01.15 -1.800   -1.800           -1.800 
5050300051 Stiprojekt ved Kirkholm 28.01.15 6.700 1.281 5.420           6.700 
    28.01.15 -2.700   -2.700           -2.700 

5050300052 Forlængelse af Vestvejen      6.000           6.000 
5050300056 Rundkørsel og vej-

udvidelse ved Ll. Dalby 
     1.100 3.200         4.300 

5050300064 Vejudvidelse Dalbyvej og 
Constantiavej m.v. 

31.08.16 2.200   2.200           2.200 

5050300048 Pulje til asfaltarbejde og 
trafiksikkerhedsplan 
(drift) 

      7.000 3.000 2.000 2.000     14.000 

5050300053 Trafiksikkerhedsprojekter 25.02.15 1.500 770 730           1.500 

5050300055 Renovering af vejbroer I alt 3.500 1.314 2.186 1.000 1.000 1.000 1.000   7.500 
5050300063 Renovering af 

Horsensvej/Østerbrogade 
      7.000           7.000 

5050300060 Reparation Hjarnø 
Færgeleje 

I alt 9.050 3.000 6.050           9.050 

5050300061 Højvandssikring i 
Juelsminde 

24.02.16 600   600           600 

  Transport og 
infrastruktur i alt 

     50.194 7.200 3.000 3.000 1.000     

         -6.894 0 0 0 0     

 
 Udvalget for Teknik i alt      116.144 38.200 14.000 14.000 1.000     

  

  

     -42.309 -650 0 0 0     

  Lånoptagelse afledt af 
anlæg 

     -25.368 -20.000        

 
I alt alle udvalg       196.720 96.600 70.000 70.000 70.000     

        -84.046 -20.650 0 0 0     

Nettoudgift alle udvalg       112.674 75.950 70.000 70.000 70.000     
 






