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Forord 
 

 

Årsberetningen beskriver Hedensted Kommunes økonomiske virksomhed i regnskabsåret 2012 i 
hovedtræk. 

 

Formålet med beretningsformen er at give borgere, politikere og andre interessenter et overblik 
over de vigtigste kommunale aktiviteter og dispositioner i 2012. 

 

Rent resultatmæssigt blev 2012 som udgangspunkt et godt år for Hedensted Kommune. Der var 
oprindeligt budgetteret med et overskud på den ordinære driftsvirksomhed (indtægter, driftsud-
gifter og renter) på 14,9 mio. kr. Det samlede resultat blev et overskud på 41,4 mio. kr. – en for-
bedring på 26,5 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Driften alene bidrager med 17 mio. kr. til 
forbedringen. Det er der naturligvis mangeartede forklaringer på, som beskrives nærmere under 
de generelle bemærkninger og de enkelte sektorbeskrivelser. En væsentlig forklaring er, at der 
igen i 2012 har været meget fokus fra politikere, ledere og medarbejdere i Hedensted Kommune 
på at holde budgettet.  

 

Anlæg og jordforsyning udviser merforbrug/mindre indtægter på ca. 45 mio. kr. i forhold til op-
rindeligt budget og resultatet af det skattefinansierede område bliver dermed ca. 18 mio. kr. dår-
ligere end oprindeligt budgetteret. 
  
Blandt andet som følge af store forskydninger i kortfristet gæld og tilgodehavender årene imel-
lem ender 2012 med en forøgelse af likvide aktiver på 73 mio. kr. De likvide aktiver udgør der-
med et minus på 4 mio. kr. ultimo 2012 efter et minus på 77 mio. kr. ultimo 2011. De likvide 
aktiver opgjort efter kassekreditreglen er igen for opadgående – efter at have nået lavpunktet i 
marts 2012 med ca. 15 mio. kr. - og udgjorde ved udgangen af 2012 knap 40 mio. kr. Der er sta-
dig behov for at få forbedret likviditeten, og det særlige fokus, der har været på forøgelse af de li-
kvide aktiver i budgetlægningen for 2013, vil blive fortsat i budgetlægningen for 2014. 

 

Udviklingen i økonomien blev i øvrigt fuldt meget tæt i løbet af 2012, og derfor er der løbende 
blevet taget stilling til de områder, som udviklede sig anderledes end oprindeligt budgetteret. 
Regnskabsresultatet stemmer derfor godt overens med de budgetkorrektioner Byrådet har foreta-
get i løbet af 2012, når der tages højde for de beløb, der forventes overført fra 2012 til 2013. 

 

 

Udover årsberetningen er der udarbejdet et regnskab, der indeholder detaljerede regnskabsover- 
sigter, finansiel status m.v. De økonomiske opstillinger som Regnskabsopgørelse, Finansierings- 
oversigt og Balance er suppleret med Generelle bemærkninger (Beretning) samt Sektorbeskrivel-
ser. Det samlede årsregnskab bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal af- 
lægges i overensstemmelse med Lov om kommunernes styrelse og reglerne i Budget- og Regn- 
skabssystem for kommuner. 

 

 

Årsberetningen fremlægges på Hedensted Kommunes biblioteker, i administrationsbygningerne 
og kan findes på kommunens hjemmeside www.hedensted.dk. 

 

 

Kirsten Terkilsen 
Borgmester 
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Generelt 
Hedensted Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retnings-
linjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet (ØIM) i Budget- og Regnskabssystem 
for kommuner. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og 
kapitalposter. I regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende de selv- 
ejende institutioner, som kommunen eventuelt har driftsoverenskomst med. 

 

Fra 2010 er kommunens regnskabsaflæggelse korrigeret i henhold til ØIM’s ændrede krav til 
regnskabsaflæggelsen, som bl.a. betyder, at det nu er frivilligt for kommunerne at udarbejde om-
kostningsbaseret driftsregnskab m.v. 

 

2012 regnskabet indeholder således tilsvarende 2010 regnskabet ikke en omkostningsbaseret re-
sultatopgørelse, omregningstabel, anlægsoversigt eller pengestrømsopgørelse. Ligeledes er det 
frivilligt at opgøre feriepengeforpligtelse, hvilket kommunen ikke længere gør. 

 

Kommunens regnskabspraksis er detaljeret fastlagt i et bilag til Kasse- og regnskabsregulativet, 
men skal her skitseres overordnet: 

 

God bogføringsskik 
Kommunens bogføring skal foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik. 

 

Den gode bogføringsskik kan beskrives som den praksis, der til enhver tid anses for god skik og 
brug blandt kyndige og ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet. 

 

Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Budget- og Regnskabssystem for 
kommuner samt øvrige relevante forskrifter er fulgt. 

 

Regnskabsmaterialet omfatter de faktiske registreringer, herunder transaktionsspor, beskrivelser 
af bogføringen, herunder aftaler om elektronisk dataudveksling, beskrivelser af systemer til at 
opbevare og fremfinde opbevaret regnskabsmateriale, bilag og anden dokumentation, oplysnin-
ger i øvrigt, som er nødvendige for kontrolsporet, regnskaber samt revision. 

 

Ændringer i anvendt regnskabspraksis i forhold til foregående år 
Tidligere blev tab på tilgodehavender fastsat til nul. Fra 2012 nedskrives der med det forven-
tede tab. Herefter er praksis, at visse tilgodehavender nedskrives ved regnskabsafslutningen 
med det forventede tab. Tabet opgøres på basis af erfaringer og dokumenteret historiske data, 
hvorpå der er beregnet en nedskrivningsprocent på de respektive typer af tilgodehavender. 
Større poster vurderes enkeltvis ud fra kendskabet hertil og en eventuel nedskrivning foreta-
ges på baggrund af dette skøn. 

 

Driftsregnskab 
 

Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger 
Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet. 

 

Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktions- 
princippet, forudsat at de er kendte for kommunen inden udløbet af supplementsperioden, der 
slutter 31. januar i det nye regnskabsår. 

 

Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afhol-
des. 
 
Præsentation i udgiftsregnskabet 
Præsentation af kommunens årsregnskab tager udgangspunkt i det udgiftsbaserede regnskab. Års-
regnskabets primære funktion er at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der er op- 



4 

  Anvendt regnskabspraksis   
 

gjort efter udgiftsbaserede principper. 
 

Årsregnskabet indeholder en afrapportering af kommunens resultat og præsentation af kommu-
nens væsentlige faglige resultater og aktivitetsniveau. 

 

Driftsudgifterne er i regnskabet vist på bevillingsniveau pr. udvalg. 
 

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

 

Bemærkninger til regnskabet 
Styrelsesloven fastsætter, at årsregnskabet i fornødent omfang skal være ledsaget af bemærknin-
ger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb. 

 

Ud fra fastsatte væsentlighedskriterier udarbejdes der bemærkninger til driftsindtægter og -
udgifter i forhold til det oprindelige budget på bevillingsniveau. 

 

Der skal også udarbejdes bemærkninger til regnskabet i tilfælde, hvor der nok er overensstem-
melse mellem regnskabs- og bevillingsbeløb, men hvor de aktiviteter eller formål, som var for- 
udsat ved bevillingsafgivelsen, ikke er realiseret. 

 

Balancen 
 

Præsentation af balancen 
Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo 
regnskabsåret og året før, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtelser. 

 

Der er af ØIM fastsat formkrav til, hvordan balancen skal udarbejdes. 
 

Materielle anlægsaktiver 
Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede leve- 
tid. Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer og leasingaftaler m.v. 

 

Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder - samt aktiver under 100.000 kr. - afskrives straks 
og registreres således ikke i anlægskartoteket. 

 

Indretning af lejede lokaler samt anlæg, driftsmateriel og inventar, herunder it-udstyr, måles til 
kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. 

 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil 
det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. 

 

Udgifter på over 100.000 kr., der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller 
en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og af- 
skrives over den nye levetid. Udgifter til mindre reparationer o. lign., som ikke har væsentlig 
indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de 
afholdes. 

 

Grunde og bygninger 
Ejendom anskaffet før 1. januar 1999 værdiansættes pr. 1. januar 2007 til ejendomsvurderingen 
for ejendommen pr. 1. januar 2004 fratrukket afskrivninger frem til 1. januar 2007. 

 

Bygninger og grunde anskaffet efter 1. januar 1999 indregnes til anskaffelsespris med fradrag af 
afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. 
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Øvrige materielle anlægsaktiver 
Øvrige materielle anlægsaktiver er indregnet til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. 
Aktiver til over 100.000 kr., der indgår som en del af et større anlæg, registreres som et samlet 
anlæg, det vil især være aktiver som inventar på skoler, institutioner m.v. Inventar indkøbt til 
samme formål aktiveres, når der er tale om en start-/nybygning eller om en væsentlig modernise-
ring eller udvidelse. 

 

Levetider er fastlagt til følgende: 
 Levetid pr. 1.1. 2007 Levetid efter 1.1. 2007 

 

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

 

Såfremt der er afveget fra levetiderne udmeldt af ØIM, er dette anført som note til anlægsnoten i 
regnskabet. 

 

For enkelte aktiver fastsættes ved anskaffelsen en forventet scrapværdi, der ikke afskrives. 
Scrapværdier under 100.000 kr. registreres ikke. 

 

Der afskrives ikke på materielle anlæg under udførelse. Først når anlægget er udført, påbegyndes 
afskrivning over anlæggets forventede levetid. 

 

Infrastrukturelle anlægsaktiver (veje, signalanlæg, broer m.v.) samt ikke-operationelle anlægsak-
tiver (arealer til rekreative formål samt naturbeskyttelses- og genopretningsformål) indregnes ik-
ke i balancen. 
 
Ved private donationer eller modtagelse af tilskud på 100.000 kr. eller derover til helt eller delvis 
finansiering af aktiver, der indgår i kommunens serviceproduktion, skal aktivet indregnes til den 
kostpris, som kommunen skulle betale for det, hvis det ikke var modtaget som en donation (dags-
værdi). Samtidig optages en tilsvarende passivpost. 

Finansielt leasede anlægsaktiver 
Leasingkontrakter for materielle anlægsaktiver, hvor Hedensted Kommune har alle væsentlige 
risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), registreres i anlægskartoteket 
og indregnes til kostprisen. Kostprisen måles som den laveste af enten dagsværdien af det lease- 
de aktiv eller nutidsværdien af minimumsleasingydelserne med tillæg af omkostninger. 

 

Dagsværdien er det beløb, som et aktiv forventes at kunne omsættes til ved en handel mellem 
uafhængige parter. 

 

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

 

Alle finansielle leasingforpligtelser optages samlet, også når den enkelte post er under 100.000 
kr. 

 

Finansielt leasede anlægsaktiver afskrives over den forventede levetid, der fastsættes efter typen 
af aktiv. 

 

Materielle anlægsaktiver under udførelse 
Igangværende materielle anlægsaktiver værdiansættes til de samlede afholdte omkostninger på 
balancetidspunktet. 
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Immaterielle anlægsaktiver 
Immaterielle anlægsaktiver afskrives lineært over maksimalt 10 år. Ved kontrakter, aftaler o. 
lign. anvendes så vidt muligt den gældende kontraktperiode. 

 

Finansielle anlægsaktiver 
 

Langfristede tilgodehavender 
Langfristede tilgodehavender er nedskrevet for forventet tab, som foreskrevet fra ØIM. Nye 
lån og tilgodehavender optages til nominel værdi. 

 

Aktier og andelsbeviser 
Andele af interessentskaber, som Hedensted Kommune har medejerskab til, indgår i balancen 
med den andel af virksomhedernes indre værdi, jf. senest foreliggende årsregnskab, som svarer 
til kommunens ejerandel. 

 

For noterede aktier foretages indregningen til kursværdien pr. 31. december, og for ikke noterede 
aktier og andre kapitalandele (andelsbeviser o. lign.) foretages indregningen efter indre værdis 
metode. 

 

Omsætningsaktiver 
 

Varebeholdninger 
Udgifter til indkøb af råvarer, hjælpematerialer samt andre forbrugsvarer udgiftsføres på anskaf-
felsestidspunktet. 

 

Der er krav om registrering af varebeholdninger over 1 mio. kr. og/eller beholdninger med væ-
sentlige forskydninger i lagerets størrelse fra år til år. 

 

Varelagre mellem 100.000 kr. og 1 mio. kr. registreres, hvis der sker forskydninger i varelageret, 
som vurderes at være væsentlige. 

 

Varebeholdning måles til kostpris efter FIFO-princippet. 
 

Fysiske aktiver til salg 
Grunde og bygninger til salg er opskrevet til forventet salgspris. 

 

Fysiske aktiver til salg måles til kostpris eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere. 

Der kan foretages opskrivning til den forventede salgspris. 
 

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

 

Fra 2012 er ultimosaldoen for bruttotilgodehavender vedrørende tilbagebetalingspligtige ydelser 
(kontanthjælp m.v.) flyttet fra 09.28.14 Tilgodehavender i betalingskontrol til 09.32.25 Andre 
langfristede udlån og tilgodehavender.  

 

Værdipapirer 
Værdipapirer under omsætningsaktiver omfatter beholdning af pantebreve. 

 

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

 

Egenkapital 
I egenkapitalen er særskilt opgjort modpost for takst- og skattefinansierede materielle anlægsak-
tiver samt fysiske anlæg til salg. I egenkapitalen er også indeholdt eventuelle selvejende institu-
tioner, som kommunen har indgået driftsoverenskomst med. 

 

Balancekontoen er modpost til øvrige aktiver og passiver. 
 

Hensatte forpligtelser 
Forpligtelser indregnes i balancen, når kommunen på balancedagen har en retslig eller faktisk 
forpligtelse, som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf 
vil medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer, og der kan foretages en pålidelig 
beløbsmæssig måling af forpligtelsen. 

 

Pensionsforpligtelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækkede vedrørende tjenestemandsansat- 
te og ansatte på tjenestemandslignende vilkår, optages i balancen under forpligtelser. Kapital- 
værdien af pensionsforpligtelsen er beregnet aktuarmæssigt ud fra forudsætninger fra ØIM. Mi-
nimum hvert 5. år foretages en aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtelsen vedrørende tje-
nestemænd. IMS har fastlagt en pensionsalder på 62 år og opgørelsesrente på 2 %. 

 

Der indregnes desuden hensatte forpligtigelser vedrørende eksempelvis miljøforurening, indfriel-
se af garantier til enkeltpersoner i henhold til social-/boliglovgivning, retssager og erstatnings- 
krav på balancen til den løbende ydelses kapitaliserede værdi opgjort pr. forpligtigelse. 

 

Fratrædelsesbeløb ved udløb af åremålsansættelser optages til nominel værdi i overensstemmelse 
med de indgåede aftaler. 

 

Opmærksomheden henledes på at miljøforpligtelser primært er indregnet ved at foretage ned- 
skrivning af grundværdien. 

 

Langfristede gældsforpligtelser 
Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre kreditinstitutter er optaget med restgælden på 
balancetidspunktet. 

 

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver indregnes i 
balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbe-
tid i resultatopgørelsen. 

 

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder samt anden 
gæld, måles til nominel værdi. 

 

Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen ultimo regnskabsåret. 
 

Kortfristede gældforpligtelser 
Omfatter blandt andet kortfristet gæld til staten, kirken, andre kommuner og indenlandske beta-
lingsmodtagere (ventende udbetalinger) samt diverse øvrige mellemregningsforhold. Vedrøren-
de kortfristet gæld til staten, korrigeres saldoen ved årsregnskabet for hensættelser for tab på 
tilgodehavender. 

 

Feriepengeforpligtelsen indgår ikke i kommunens regnskabsaflæggelse. 
 

Noter til driftsregnskab og balance 
Der er udarbejdet noter til henholdsvis driftsregnskab og balance i det omfang, der er væsentlige 
forhold, som bør belyses, og/eller ØIM har stillet krav om noteoplysning eller regnskabsbe-
mærkning. 
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Indledning 
 

Rent resultatmæssigt blev 2012 som udgangspunkt et godt år for Hedensted Kommune.  
 
Der var oprindeligt budgetteret med et overskud på den ordinære driftsvirksomhed (indtægter, 
driftsudgifter og renter) på 14,9 mio. kr. Regnskabet udviser et overskud på 41,4 mio. kr. – en 
forbedring på 26,5 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Da der forventes overført 4 mio. kr. (53-
49) mere fra 2012 til 2013 end fra 2011 til 2012, er resultatet isoleret til 2012 22,5 mio. kr. bedre 
end budgetteret. 
 
Driften alene bidrager med 17 mio. kr. til forbedringen på de 26,5 mio. kr. Det er der naturligvis 
mangeartede forklaringer på, som beskrives nærmere under de generelle bemærkninger og de 
enkelte sektorbeskrivelser. En væsentlig forklaring er, at der igen i 2012 har været meget fokus 
fra politikere, ledere og medarbejdere i Hedensted Kommune på at holde budgettet. 
 

Hedensted Kommune har i 2012 sammenlagt forbrugt 91,2  mio. kr. til anlægsinvesteringer 
på det skattefinansierede område excl. jordforsyning – hvilket er 26,9 mio. mere end oprindelig 
budgetlagt, men 9,4 mio. kr. mindre end korrigeret budget 2012. Når der tages højde for over-
førslerne mellem årene, har der været merudgifter/mindreindtægter på 46,8 mio. kr. i forhold til 
oprindeligt budget. En væsentlig forklaring på dette er, at indtægter fra salg af visse ejendomme, 
som var udskudt fra 2011 til 2012, heller ikke blev realiseret til 2012. Herudover er der bevilget 
en række nye anlægsprojekter, som - f.eks. energirenovering af vejbelysning på ca. 15 mio. kr. 
der lånefinansieres eller - på anden vis er finansieret i 2012.  
 

Indtægterne for salg af jord svigtede igen i 2012. Regnskabet udviser lavere salgsindtægter på 
18 mio. kr. set i forhold til det oprindelige budget, men svarer til det korrigerede budget. Udgifter 
til byggemodning svarer godt overens med både oprindeligt og korrigeret budget. Samlet set er der 
et underskud på 4,3 mio. kr. vedrørende jordforsyningen i 2012. Hertil kommer dog, at der er 
overført nettoindtægter på ca. 9 mio. kr. til 2013, hvorefter der forventes nettoindtægter på 5,5 
mio. kr. i 2013. 
 

På grund af store forskydninger i kortfristet gæld og tilgodehavender årene imellem, som forøger 
de likvide aktiver med 98,1 mio. kr., ender 2012 med en forøgelse af likvide aktiver på 73 mio. 
kr. – der var oprindeligt budgetteret med forøgelse på 0,1 mio. kr. De likvide aktiver udgør 
dermed et minus på 4 mio. kr. ultimo 2012, hvilket er tilfredsstillende. De likvide aktiver opgjort 
efter kassekreditreglen (gennemsnit for de seneste 365 dage) er for opadgående igen. Siden et 
lavpunkt på 15,4 mio. kr. ultimo marts 2012 er likviditeten efter kassekreditreglen steget må-
ned for måned og udgør 39 mio. kr. ultimo 2012. Ved udgangen af 2011 udgjorde likviditeten 
ca. 43 mio. kr. Likviditeten ved udgangen af 2012 svarer til mindre end 1.000 kr. pr. indbyg-
ger. Likviditeten bør være 2-3.000 kr. pr. indbygger, for at en kommune har tilstrækkelig hand-
lefrihed og kan håndtere de udsving, der vil være i økonomien fra det ene år til det andet uden at 
komme i bekneb med likvide midler. Der har derfor i budgetlægningen for 2013 været et sær-
ligt fokus på forøgelse af de likvide aktiver, og det blev besluttet at forøge likviditeten med 40 
mio. kr. i 2013, og 20 mio. kr. i årene derefter, indtil likviditeten udgør 100 mio. kr. eller der-
over. 
 

Udviklingen i økonomien blev i øvrigt fuldt meget tæt i løbet af 2012, og derfor er der løbende 
blevet taget stilling til de områder, som udviklede sig anderledes end oprindeligt budgetteret. 
Regnskabsresultatet stemmer derfor godt overens med de budgetkorrektioner Byrådet har foreta-
get i løbet af 2012, når der tages højde for de beløb, der forventes overført fra 2012 til 2013. 
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Hedensted Kommunes serviceudgifter udgør i regnskabet 1.865 mio. kr. hvilket er 8,5 mio. kr. 
under serviceudgifterne i det oprindelig vedtagne budget. 
 

Hedensted Kommunes beregnede serviceramme i kommuneaftalen var på 1.905 mio. kr. Regn- 
skabsresultatet er dermed 40 mio. kr. lavere end det niveau, som kommuneaftalen har fastlagt. 
 

 

Regnskabsresultatet – ordinær driftsvirksomhed 

 

 

Det samlede resultat af den ordinære driftsvirksomhed viser et overskud på 41,4 mio.kr., hvilket 
er 26,5 mio. kr. bedre end forventet i oprindelig budget og 25,7 mio. kr. bedre end forventet i 
korrigeret budget. 
 

 

Driften på det skattefinansierede område 
 

De samlede driftsudgifter på det skattefinansierede område – serviceudgifter og overførselsom-
rådet - viser et overskud på 26,1 mio. kr. i forhold til korrigerede budget. Der er overskud inden-
for alle hovedområderne. 
 

  
Regnskab 

2012 
(1.000 kr.) 

 2012 

  
Regnskab 

  Korr. 
budget 

  Oprindeligt 
budget 

  Rest korr. 
budget 

  Forbrugs 
% 

 Samlet resultat  2.337.543   2.363.617   2.354.492   26.074   98,90 

Byudvikling, bolig- 
og miljøforanstaltninger 

 
14.916 

 
17.342 

 
20.737 

 
2.426 

 
86,01 

Transport og infrastruktur 50.227 52.769 53.659 2.541 95,18 

Undervisning og kultur 550.527 551.847 555.523   1.321 99,76 

Sundhedsområdet 196.614 196.657 196.722      43 99,98 

Sociale opgaver og 
beskæftigelse m.v. 

 
1.298.522 

 
1.315.154 

 
1.308.790 

 
16.632 

 
98,74 

Fællesudgifter og 
administration m.v. 

 
226.737 

 
229.848 

 
219.061 

 
             3.111 

 
98,65 

 

På overførselsområdet (kontanthjælp, sygedagpenge, førtidspensioner, forsikrede ledige m.v.) 
har der været mindreforbrug på 8,3 mio. kr. på driften, og da der samtidig er sket en positiv midt-
vejs- og efterregulering af beskæftigelsestilskuddet på 7,8 mio. kr. i 2012 udviser overførselsom-
rådet samlet set en forbedring på godt 16 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget 2012. 
 

Overførsler af driftsmidler fra 2011 til 2012 og fra 2012 til 2013 
 

Der er samlet set overført driftsbevillinger fra 2011 til 2012 på 49,1 mio. kr., og der forventes 
overført i alt 53,1 mio. kr. fra 2012 til 2013 incl. de 31 mio. kr., der allerede er besluttet i decem-
ber 2012 og dermed indregnet i korrigeret budget 2012. Byrådet tager endelig stilling til restover-
førsler fra 2012 til 2013 på byrådsmødet i maj 2013. 4 mio. kr. af mindreforbruget i 2012 kan så-
ledes henføres, at overførslerne fra 2012 er større end overførslerne til 2012. 
 

Driftsbudgettet er samlet set overholdt med de bevillingskorrektioner, der er foretaget i løbet af 
2012 herunder de overførte beløb mellem årene. Da der kun foreslås overført 22 mio. kr. af rest- 
budgettet på 26 mio. kr., er der et overskud på driften på 4 mio. kr. i forhold til det, der var for-
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ventet ved budgetopfølgningen i december 2012. 
 
Anlægsbudgettet 
 

Økonomiaftalen fastlægger ikke noget anlægsloft, men indeholder finansiering til et anlægsni-
veau på 15,5 mia. kr. i kommunerne under et i 2012. Det svarer til stort set uændret finansie-
ringsniveau i forhold til økonomiaftalen for 2011. Der afsættes i alt 2 mia. kr. fra kvalitetsfonden 
i 2012, hvilket indebærer, at investeringsniveauet på kvalitetsfondsområderne samlet set skal ud-
gøre 7 mia. kr. i 2012. 
 

For den enkelte kommune gælder et medfinansieringskrav, der krone for krone svarer til kom-
munens kvalitetsfondstilskud. 

 

Hedensted Kommune skal i 2012 investere minimum 33 mio. kr. i anlæg på kvalitetsfonds- om-
råderne for at undgå deponering, heraf skal Hedensted Kommune selv finansiere eller lånefinan-
siere de 16,5 mio. kr. På investeringsoversigten var der i 2012 afsat 51,8 mio. kr. til kvalitets-
fondsområderne. 

 

Regnskab 2012 viser, at Hedensted Kommune har investeret 39,2 mio. kr. i anlæg på kvalitets- 
fondsområderne. Hedensted Kommune skal således ikke deponere for manglende forbrug i 2012. 
 
Lånedispensationspuljer 
 

Hedensted Kommune har ved ansøgningsfristen den 2. august 2011 ansøgt om i alt 77,6 mio. kr. 
fra de 3 lånedispensationspuljer for 2012.  

Hedensted Kommune har ultimo august 2011 fået meddelt lånedispensationer for i alt 57,3 mio. 
kr. for 2012.  

Indenrigsministeriet oplyste medio august 2011 Hedensted Kommune om, at det nok ikke var vi-
dere sandsynligt, at Hedensted Kommune ville opnå tilskud til særligt vanskeligt stillede kom-
muner efter § 16 på de ansøgte 50,0 mio. kr. Herefter fik Hedensted Kommune mulighed for at 
forhøje ansøgningen vedrørende ”Efterregulering af selvbudgettering for 2009” fra 20 mio. kr. til 
40 mio. kr.  

Oversigt over lånedispensationer og særtilskud 

Ansøgt lånedispensation (mio. kr.) Ansøgt beløb Lånedispensation/tilskud 

Den ordinære lånepulje 22,4 0,0 

Kvalitetsfond 35,3 35,3 

Ekstraordinær efterregulering af  

selvbudgettering for 2009 

20,0 / 40,0 22,0 

Sum lånedispensationer  77,6 / 97,6 57,3 

Tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner pulje (§ 
16) 

50,0 16,0 

Sum 127,6 / 147,6 73,3 

 

Puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner (§ 16) 

Fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner er for 2012 430 mio. kr. fordelt mellem 32 
kommuner.  
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Ansøgningen om tilskud fra puljen skulle beskrive kommunens forventede økonomiske situation 
med fokus på, i hvilken henseende kommunen opfattes som vanskeligt stillet, eller på anden vis 
aktuelt står i en særlig vanskelig situation i 2012. Oplysninger om den forventede udvikling i ud-
gifter til serviceområder og overførsler og den forventede likviditetsmæssige stilling bør indgå 
heri. 

Hedensted Kommune har den 2. august 2011 ansøgt om et tilskud på 50 mio. kr. i 2012.  

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har den 29. august 2011 meddelt Hedensted Kommune et til-
skud som særlig vanskeligt stillet kommune på 16,0 mio. kr. i 2012.  

 
Skatter og generelle tilskud m.v. 

 

Hedensted Kommune har for 2012 valgt statsgaranteret udskrivningsgrundlag, tilskud og udlig-
ning m.v. Det medfører, at kommunen i 2012 modtager de budgetterede tilskud, udligningsbeløb 
og skatter fra staten, og at der ikke foretages efterregulering i 2015, efter de faktiske udskriv-
ningsgrundlag m.v. i Hedensted Kommune og hele landet gøres endeligt op i 2014. 
 

Skatteprocenten for 2012 blev fastholdt på 25,4, og med Hedensted Kommunes statsgaranterede 
udskrivningsgrundlag for kommunal indkomstskat på 6,199 mia. kr. er der et skatteprovenu på 
1.574,7 mio. kr. Der er som budgetteret tilbagebetalt 169,6 mio. kr. vedrørende forskudsbeløb for 
2009, idet udskrivningsgrundlaget for 2009 endte knap 700 mio. kr. under det selvbudgetterede. 
Som følge af skattestigningen i 2010 skal Hedensted Kommune bidrage til finansiering af det 
skrå skatteloft. Der var budgetteret med et bidrag på 3,0 mio. kr., men det endelige bidrag blev 
på 3,3 mio. kr. 
 

Indtægter fra selskabsskat udgør de budgetterede 19,4 mio. kr.  
 

Grundskyldspromillen for 2012 blev fastholdt på 18,00. I forhold til den budgetterede grund- 
skyld på 90 mio. kr. har der været en mindre indtægt på 2,6 mio. kr. i 2012. Hertil kommer at der 
er tilbagebetalt 3,4 mio. kr. som følge af, at der i en periode i sager vedrørende fradrag for for-
bedringer er blevet opkrævet for meget i kommunal ejendomsskat uden hjemmel i ejendomsskat-
teloven (gælder alle kommuner). Det fremgår af aftalen om kommunernes økonomi for 2012, at 
staten refunderer kommunernes tilbagebetalinger til grundejere – hvilket vil ske i årene 2012-
2014. Hedensted Kommune opkræver dækningsafgift af offentlige ejendomme, mens der ikke 
opkræves dækningsafgifter af private forretningsejendomme. Dækningsafgifterne har i 2012 ud-
gjort i alt 1,1 mio. kr., hvilket svarer til det budgetterede. 
 
Tilskud og udligning har udgjort nettoindtægter på i alt 882,8 mio. kr., hvilket er 9,2 mio. kr. 
mere end oprindeligt budgetteret. Beskæftigelsestilskuddet til delvis finansiering af udgifterne til 
forsikrede ledige var oprindeligt budgetteret til 109 mio. kr., men ved en midtvejsregulering øge-
des tilskuddet med 7,8 mio. kr. til i alt 116,7 mio. kr. Endvidere blev det generelle statstilskud ved 
midtvejsreguleringen øget med 0,7 mio. kr. til i alt 159,6 mio. kr.  
 

Hedensted Kommune fik som budgetteret kommunalt udligningstilskud på 483,2 mio. kr., efter-
regulering for 2009 på 83,6 mio. kr., udligning af selskabsskat på 7,5 mio. kr., særligt tilskud til 
”Ø-kommuner” på 1,5 mio. kr., tilskud til særligt vanskelige stillede kommuner på 16 mio. kr., 
tilskud vedrørende byrdefordelingsmæssige tab på 12,7 mio. kr., tilskud fra kvalitetsfonden på 
16,5 mio. kr. og tilskud vedrørende tab på refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet på 9,8 
mio. kr. 
 

Kommunens bidrag til regionerne har udgjort de budgetterede 5,7 mio. kr. i kommunalt udvik-
lingsbidrag, og kommunens nettobidrag til udligning og tilskud vedrørende udlændige har ud-
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gjort de budgetterede 19,4 mio. kr. incl. en positiv efterregulering på 0,2 mio. kr. for 2009. 
 

Øvrige poster på det skattefinansierede område 
 

På skattefinansierede anlæg ekskl. jordforsyning har der været et merforbrug på i alt 26,9 mio. 
kr. i forhold til oprindeligt budget 2012 og et mindreforbrug på 9,4 mio. kr. i forhold til korrige- 
ret budget 2012. 
 

Når der tages højde for overførsler mellem årene, har der vedrørende anlæg været merudgif-
ter/mindreindtægter på 46,8 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. En væsentlig forklaring er, 
at indtægter fra salg af ejendomme som var udskudt fra 2011 til 2012, heller ikke blev realiseret 
til 2012. Herudover er der bevilget en række nye anlægsprojekter, som - f.eks. energirenovering 
af vejbelysning på ca. 15 mio. kr. der lånefinansieres eller - på anden vis er finansieret i 2012.  
 
Jordforsyning udviser i regnskab 2012 en nettoudgift på 4,4 mio. kr., mens der i budgettet var 
forventet en nettoindtægt på 13,4 mio. kr. – en forværring på 17,8 mio. kr. 

 

Hovedårsagen til dette skyldes, at der var budgetteret med indtægter på 25 mio.kr. fra jordsalg – 
men der blev kun solgt jord for 6,9 mio. kr. 
 
Det brugerfinansierede område 

Resultatet for forsyningsvirksomhederne blev en nettoindtægt på 1,1 mio. kr. I forhold til bud-
gettet er det en mindreindtægt på 3,1 mio. kr. 
 

Likviditetens udvikling 
 

Der var i budget 2012 en forventning om en forøgelse af kassebeholdningen på 0,1 mio. kr. efter 
bl.a. en lånoptagelse på 62,3 mio. kr. 
 

Regnskabsresultatet viser en forøgelse af kassebeholdningen på 73 mio. kr. og en lånoptagelse på 
54,4 mio. kr. Forøgelsen er således 72,9 mio. kr. større end oprindeligt budgetteret trods en min-
dre lånoptagelse på 7,9 mio. kr. Forøgelsen i 2012 hænger til dels sammen med forbruget i 2011, 
idet f.eks. for meget lidt hjemtaget statsrefusion i 2011 på 21 mio. kr. er afregnet til kommunen i 
2012. Ved udgangen af 2012 er der efter en foreløbig opgørelse hjemtaget ca. 10 mio. kr. for 
meget i statsrefusion, og forskydning mellem årene har således haft en positiv effekt i 2012 på 
ca. 30 mio. kr. 
 

Påvirkning af kassebeholdningen regnskab 2012 i forhold til oprindeligt budget på 72,9 mio. kr.: 
 

Mio. kr.  
(- = udgift 

/ 

Drift  Skatter og 
Tilskud  

Renter Anlæg Forsyning 
+ jord  

Lån 
(netto) 

Balance- 
forskyd- 
ninger 

I alt  

Budget 2012 -2.354,5 +2.397,7 -28,3 -64,3 +17,6 +32,0 -0,1 +0,1 

Regnskab 
2012 

-2.337,6 +2.399,3 -20,3 -91,2 -3,3 +24,1 +102,0 +73,0 

Effekt på 
kassebe- 
holdnin-

+16,9 +1,6 +8,0 -26,9 -20,9 -7,9 +102,1 +72,9 

 

Balanceforskydninger m.v. 
 

Balanceforskydninger påvirker i regnskab 2012 positivt med 102,1 mio. kr. i forhold til det bud- 
getterede. 
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De væsentligste ændringer i forhold til budget          Mio.kr.
Refusionstilgodehavender tidligere år reduceret +29,4
Tilgodehavender i betalingskontrol forøget -23,5
Langfristede tilgodehavender – pantebreve, udlån m.v. – forøget -2,9
Deponerede beløb for overskud på forsyningsvirksomheder i 2011 og 2012 -1,2
Byggekreditter til ældreboliger ved Kirkedal og renovering af gadelys +19,3
Ventende udbetalinger forøget +38,4
Kursregulering m.v. af obligationsbeholdning +3,9
Diverse mellemregningskonti og mellemregning mellem årene m.v. +38,7
Samlet ændr ing i forhold til  budget +102,1

 

I 2011 påvirkede balanceforskydninger m.v. negativt med 72,5 mio. kr., i 2010 negativt med 67,8 
mio. kr. i forhold til det budgetterede, mens de i 2009 påvirkede positivt med 114 mio. kr. 
 

Den gennemsnitlige likviditet 
 

Den gennemsnitlige likvide beholdning opgjort efter kassekreditreglen var hen over 2012 falden-
de med i alt 3,6 mio. kr., men er i løbet af de sidste 3 kvartaler i 2012 steget med 23,5 mio. kr. I 
2011 faldt likviditeten i løbet af året med 34,7 mio. kr. 

 

Gennemsnitlig kassebeholdning ultimo måneder opgjort efter kassekreditreglen: 
 

Mio. 
kr. 

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 

2012 33,0 23,7 15,4 16,4 17,8 18,1 20,9 23,4 24,6 27,8 33,4 39,0 
2011 86,2 92,7 90,6 84,5 77,8 83,6 70,2 67,9 63,9 59,2 52,7 42,6 
2010 30,2 38,5 43,3 45,1 46,9 49,8 56,2 65,5 70,6 68,3 70,7 77,3 
2009 148,0 135,9 125,7 111,1 96,5 79,9 63,7 47,0 35,8 33,1 30,3 27,8 
2008 170,2 177,6 178,8 181,4 183,0 186,0 185,3 185,9 182,7 176,8 169,0 160,2 
Pr. 31. december 2012 udgjorde de likvide aktiver -4 mio. kr. Tilsvarende tal pr. 31. december 
2011 var på -77 mio.kr. – og dermed er der sket en forøgelse 73 mio. kr. i løbet af 2012. 
 

Låneramme 
 

Lånerammen for 2012 kan opgøres til 55,7 mio. kr. Der blev overført underskud på 2,9 mio. kr. 
på lånerammen fra 2011 og tidligere år, hvorefter den korrigerede låneramme udgør 53 mio. kr. 
Heri er indregnet, at der er søgt og af ministeriet i marts 2013 godkendt overførsel af lånedispen-
sation 5 mio. kr. fra 2012 til 2013 vedr. anlægsprojekt på Rask Mølle Skole. Der blev optaget lån 
på 54,3 mio. kr. i januar 2012, og der er herefter et underskud på lånerammen på 1,3 mio. kr., 
som må modregnes i lånoptagelsen i 2013. 
 
Lånerammen på 55,7 mio. kr. for 2012 kan specificeres således: 

 

 

Formål 
 

Beløb i mio. kr. 
Lånedispensation ekstraordinær efterregulering af selvbudgettering i 2009 22,0 
Lånedispensation til kvalitetsfondsområder *)  14,7 
Energibesparende foranstaltninger vedrørende vejbelysning (2012-2014) 16,0 
Arealerhvervelser (85 % af udgifter til jordkøb, modregnet tidligere års 
låneoptagelse til arealer, der er videresolgt i 2012) 

-0,5 

Egne energibesparende foranstaltninger  3,5 
I alt  55,7 
*) Afvigelsen mellem den opgjorte låneramme på 14,7 mio. kr. og den oprindelige lånedispensation på 35,3 mio. 
kr. skyldes at de faktiske anlægsudgifter til kvalitetsfondsområderne i 2012 blev mindre end budgetteret, herunder 
at der er overført 5 mio. kr. vedr. Rask Mølle Skole til 2013. 

 



15 

  Generelle bemærkninger   
 

 

 

Balancen pr. 31. december 2012 
 

Hedensted Kommunes balance pr. 31. december 2012 fremgår af særskilt oversigt med tilhørende 
noter. 
 

Personale 
 

Der har i 2012 været 3.207 fuldtidsbeskæftigede medarbejdere ved Hedensted Kommune. Speci-
fikationer fremgår af særskilt personaleoversigt i ”Bilag til Årsberetning 2012”. 
 
Kommunale fællesskaber 
 

Hedensted Kommune har i 2012 deltaget i kommunale fællesskaber, bl.a. L90, Midttrafik, Øst- 
deponi, Deponi.net og Modtagestation Syddanmark I/S (Motas). 
 

Udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder 
 

Hedensted Kommune har i 2012 ikke udført opgaver for andre offentlige myndigheder. 
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(Udgiftsbaseret resultatopgørelse) 

Regnskabsopgørelse 
 

Alle beløb i mio. kr. - Positive tal er indtægt, negative er udgift. 

   

Regnskab  
2010 

 

Regnskab  
2011 

 

Regnskab  
2012 

Opr. 
Budget  

2012 

Korr.  
Budget  

2012 

 A. Det skattefinans ierede område      

 

Note 1 
Note 2 

Indtægter 
Skatter 
Generelle tilskud m.v. 
Indtægter i alt  

 

1.646,1 
611,1 

2.257,2 

 

1.621,2 
688,6 

2.309,7 

 
1.516,5 
   882,8 
2.399,3 

 

1.524,1 
   873.6 
2.397,7 

 

1.517,0 
   880,8 
2.397,8 

 

 

 

 

 

 

 

Note 3 

Drift sudg ift er 
Byudvikling, boliger, miljø, transport og infrastruktur 
Undervisning og kultur 
Sundhedsområdet 
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 
Fællesudgifter og administration m.v. 
Driftsudgifter i alt  

 

-75,7 
-551,5 
-134,0 

-1.186,0 
-221,4 

-2.168,6 

 

-66,5 
-538,3 
-137,1 

-1.240,1 
-230,0 

-2.212,0 

 
     -65,1 
   -550,5 
  -196,6 
-1.298,5 
   -226,7 
-2.337,5 

 

-74,4 
-555,5 
-196,7 

-1.308,8 
-219,0 

-2.354,5 

 

-70,1 
-551,8 
-196,6 

-1.315,2 
-229,8 

-2.363,6 
Note 4 Renter m.v. netto  -12,1 -19,7 -20,3 

 
-28,3 -18,5 

 

Note 5 
Resultat af ordinær 
driftsvirksomhed  

 

76,5
 

78,0 41,4
-

 

            14,9 
 

             15,7 
 

 

 

 

 

 

 

Note 6 

Anlægsudg ift er (excl. forsyning) 
Byudvikling, boliger, miljø, transport og infrastruktur 
Undervisning og kultur 
Sundhedsområdet 
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 
Fællesudgifter og administration m.v. 
Anlægsudgifter i alt  

 

-26,9
-44,7
-0,1
5,1

-1,0
-67,6

 

-20,3
-9,2

 

-42,1
-2,6

-74,3

-38,4
-25,2
-0,1

-24,6
-2,9

-91,2

 

-28,2 
-25,2 

 

  -8,1 
-2,8 

  -64,3 

 

-40,7 
           -30,6 
             -0,1 

-26,2 
-3,0 

         -100,6 
 

 

 

Note 7 

Jordforsyning 
Salg af jord m.v. 
Køb af jord incl. byggemodning 
Jordforsyning i alt  

 

14,3
-8,3
6,0

 

8,8
-11,5
-2,7

6,9
-11,3
-4,4

25,0
-11,6
13,4

6,6
-12,0
-5,4

 Ekstraordinære pos ter      

 

Note 8 
Resultat af det 
skattefinansierede område  

 

14,9
 

1,0 -54,2
 

-36,0 
 

-90,3 

 B. Det brugerfi nans ierede område      

 Drift, netto 6,8 5,8 1,1 4,2 4,2

 Anlæg, netto      

 

Note 9 
Resultat af det 
brugerfinansierede område  

 

6,8
 

5,8 1,1
-

 

4,2
 

4,2

 C. Resultat i alt  21,7 6,8 -53,1 -31,8 -86,1 
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Finansieringsoversigt 
 

 

Alle beløb i mio. kr. - Positive tal er indtægt, negative tal er udgift. 
  Opr . 

Budget  
2012 

 

Regnskab  
2012 

 

Afvigelse  

 

 

 

 

 

Note 10 

Note 11 

Likvide beholdninger primo  -59,8 -77,0 -17,2 
    

Tilgang af likvide aktiver  
Årets resultat 
Optagne lån (langfristet gæld) 
Øvrige balanceforskydninger 

 

-31,8 
62,3 
-0,1 

 

-53,1 
54,4 
98,1 

 
              -21,3 

  -7,9 
 98,2 

I alt  30,4  99,4  69,0 

 
Note 10 

Anvendelse af likvide aktiver  
Afdrag på lån (langfristet gæld) 
Kursregulering m.v. 

 

-30,3 
0,0 

 

-30,3 
3,9 

 

0,0 
3,9 

I alt  -30,3 -26,4 3,9 
 Ændring af likvide aktiver i alt     0,1  73,0   72,9

    

Likvide beholdninger ultimo  -59,7   -4,0   55,7
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Balance 
 

  

(Hele 1.000 kr.)  
 

Primo 2012  
 

Ultimo 2012  
  

AKTIVER  
  

  

ANLÆGSAKTIVER 
Materielle anlægsaktiver 
Grunde og bygninger 
Tekniske anlæg m.v. 
Inventar 
Anlæg under udførelse 
I alt  

 
 
 
 

821.079 
13.381 

3.242 
129.606 
967.308 

 
 
 
 

789.325 
14.407 
   2.950 
168.977 
975.659 

  

Immaterielle anlægsaktiver  
 

0 
 

0 
 

 

 

Note 12 

 

Finansielle anlægsaktiver  
Langfristede tilgodehavender 
Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder (gæld) 
I alt  

 
 

 2.189.191 
  -40.076        

2.149.114 

 
 

     2.193.984      
-37.399 

     2.156.585 

 

 

 Note 13 

 

Omsætningsaktiver  
Varebeholdninger 
Fysiske anlæg til salg (jordforsyning) 
Tilgodehavender 
Værdipapirer (pantebreve) 
Likvide beholdninger 
I alt  

 
 

                  0 
206.417 
-36.571 

6.647 
-77.018             
99.476 

 

 
 

0 
        162.094       

-13.564 
6.356 

-4.023 
150.863 

    
 AKTIVER I ALT 3.215.898 3.283.107 
    
 PASSIVER   

 

Note 14 
 

EGENKAPITAL  
Modpost for takstfinansierede aktiver 
Modpost for skattefinansierede aktiver 
Reserve for opskrivninger 
Balancekonto 
I alt  

 
 

10.831 
1.050.640 

112.254 
1.225.969        
2.399.693 

 
 

    10.647 
1.032.660 
    94.447 
1.237.523 
2.375.276 

 

Note 15 
 
Note 10 

 

HENSATTE FORPLIGTELSER  
 

174.490 
 

197.156 
 

LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER  
 

531.273 
       

556.710 
    
  

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

307 
 

255 
 
Note 16 
 

 

KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER  
 

          110.135 
 

        153.710    
110.135    

  

PASSIVER I ALT  
 

3.215.898 
 

3.283.107 
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1. Skatter 
Skatteindtægterne for 2012 fordeler sig således i mio. kr.: 
 

Kommunal indkomstskat 1.401,9
Selskabsskat 19,4
Anden skat på visse indkomster 0,5
Grundskyld 93,6
Anden skat på ejendomme 1,1
I alt 1.516,5

 

Fra 2011 til 2012 har der været et samlet fald vedr. skatter på netto 104,7 mio. kr. svarende til 6,5 %. Den væsentligste 
årsag til udviklingen er, at tilbagebetaling af skatter i 2012 for 2009 udgjorde 169,6 mio. kr., mens tilbagebetaling i 
2011 for 2008 udgjorde 106 mio. kr. Hertil kommer at forskudsbeløb af kommunal indkomstskat er faldet med 8,4 mio. 
kr. fra 2011 til 2012. Endvidere er der sket et dramatisk fald i indtægter fra selskabsskatter på ca. 30 mio. kr. fra 49,1 
mio. kr. i 2011 til 19,4 mio. kr. i 2012. Selskabskatter afregnes til kommunerne 3 år efter skatteåret. 
De samlede skatteindtægter var budgetteret til 1.524,1 mio. kr. Afvigelsen mellem budget og regnskab vedrører hovedsa-
geligt tilbagebetaling af grundskyld, som følge af at der i en periode i sager vedrørende fradrag for forbedringer er blevet 
opkrævet for meget i kommunal ejendomsskat uden hjemmel i ejendomsskatteloven (gælder alle kommuner). Det frem-
går af aftalen om kommunernes økonomi for 2012, at staten refunderer kommunernes tilbagebetalinger til grundejere – 
hvilket vil ske i årene 2012-2014. 
 
2. Generelle tilskud m.v. 
Beløbet for 2012 er sammensat på følgende måde i mio. kr.: 
 

Kommunal udligning 483,2
Statstilskud 159,6
Efterreguleringer for tidligere år 83,6
Udligning af selskabsskat 7,5
Udligning vedr. udlændinge -19,4
Kommunale udviklingsbidrag -5,7
Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner 16,0
Tilskud til ”ø-kommuner” 1,5
Tilskud vedr. byrdefordelingsmæssige tab 12,7
Tilskud fra kvalitetsfonden 16,5
Beskæftigelsestilskud 116,8
Tilskud vedr. tab på refusionsomlægning på beskæf- 
tigelsesområdet 

9,8

Tilbagebetaling af refusion af købsmoms 0,8
I alt  882,8

 

Fra 2011 til 2012 har der været en samlet stigning vedr. generelle tilskud m.v. på netto 194,2 mio. kr. svarende til 28,2 %. 
Stigningen vedrører hovedsagelig kommunal udligning (+99,9 mio. kr.), efterreguleringer af kommunal udligning, statstil-
skud og beskæftigelsestilskud for tidligere år (+58,8 mio. kr.), udligning af selskabsskat (+13,4 mio. kr.), tilskud til sær-
ligt vanskeligt stillede kommuner (+8 mio. kr.), beskæftigelsestilskud (+15,2 mio. kr.) samt bortfald kommunalt bidrag 
til sundhedsvæsenet (+56 mio. kr.), som er erstattet af en tilsvarende forøgelse af aktivitetsbestemt medfinansiering af 
sundhedsvæsenet på driften. I forhold til 2011 har der været mindreindtægt bl.a. vedrørende statstilskud (-56,7 mio. kr.). 
De samlede indtægter fra generelle tilskud m.v. var budgetteret til 873,6 mio. kr. Merindtægten i regnskabet på 9,2 mio. 
kr. vedrører hovedsagelig midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud (+7,8 mio. kr.). 
 
3. Driftsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed) 
Udgifterne er opgjort som nettoudgifter efter fradrag af refusioner, brugerbetaling, lejeindtægter og andre indtægter. Net-
todriftsudgifterne har været 17 mio. kr. mindre end oprindelig budgetteret, og 26,1 mio. kr. mindre end det korrigerede 
budget svarende til afvigelser på henholdsvis 0,7 % og 1,1 %. 
 

Driftsudgifter i mio. kr. Regnskab 
2012 

Opr. budget 
2012 

Korr. budget 
2012 

Serviceudgifter 1.864,9 1.873,5 1.885,7 
Overførselsudgifter 472,7 481,0 477,9 
Drift i alt  2.337,5 2.354,5 2.363,6 
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Fra 2011 til 2012 er driftsudgifterne steget med 125,6  mio. kr. svarende til en vækst på 5,7 %. Serviceudgifterne er 
steget med 119,8 mio. kr. svarende til 6,7 %, mens overførselsudgifterne er steget med 5,8 mio. kr. svarende til 1,2 %. 
Væksten på serviceudgifterne vedrører hovedsageligt omlægning af finansiering af sundhedsvæsenet, som har medført 
en vækst på driften på 59,6 mio. kr., som modsvares af bortfald af et nogenlunde tilsvarende bidrag til sundhedsvæsenet 
under Generelle tilskud m.v. (se note 2). 
På servicedriftsområderne har der været en mindreudgift på 8,6 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og på overfør-
selsområdet har der været en mindreudgift på 8,3 mio. kr. 
På serviceområderne er der overført overskud på 49,3 mio. kr. fra 2011 til 2012, og der forventes overført overskud på i 
alt 53,7 mio. kr. fra 2012 til 2012. Overførslerne mellem årene forklarer således 4,4 mio. kr. af mindreforbruget i 2012. I 
december 2012 blev der overført et overskud på 31 mio. kr., og med de i maj 2013 forventede overførsler på 22,8 mio. 
kr., forudsættes der i alt overført overskud på 53,7 mio. kr. fra 2012 til 2013. 
Generelt er budgettet på både servicedriftsområderne og overførselsområdet således stort set overholdt. 
 

4. Renter 
Rentekontoen kan specificeres som følgende: 

Renteindtægter + / udgifter - (mio. kr.)  

Renter af likvide aktiver 2,0
Renter af kortfristede tilgodehavender -6,1
Renter af langfristede tilgodehavender 0,3
Renter af forsyningsvirksomhed -1,1
Renter af kortfristet gæld -1,0
Renter af langfristet gæld -14,0
Kurstab og kursgevinst -0,4
I alt  -20,3

 

Nettorenteudgiften blev 7,9 mio. kr. mindre end oprindeligt budget 2012 og 1,8 mio. kr. større end det korrigerede bud-
get. Den væsentligste forklaring på mindreudgiften i forhold til oprindeligt budget er renter af langfristet gæld med 5,9 
mio. kr. som følge af det fortsatte meget lave renteniveau. 
Sammenlignet med 2011 er nettorenteudgifterne i alt steget med 0,7 mio. kr. 
 

5. Resultat af ordinær driftsvirksomhed 
Resultatet viser, om kommunens løbende driftsudgifter kan finansieres af de løbende indtægter fra skatter, tilskud og 
udligning, brugerbetalinger og refusioner. 
Såfremt der skal være plads til investeringer på langt sigt, uden at tære på kassebeholdningen, skal den ordinære drift 
udvise overskud. 
Hedensted Kommune har i 2012 haft et overskud på den ordinære drift på 41,4 mio. kr. mod et forventet overskud på 
14,9 mio. kr. i det oprindelige budget. Det korrigerede budget udviser et overskud på 15,7 mio. kr. I forhold til korrige- 
ret budget er der et meroverskud på 25,7 mio. kr., som stort set forventes overført til 2013. 
I forhold til 2011 er overskuddet på ordinær driftsvirksomhed reduceret med 36,6 mio. kr. fra 78 mio. kr. til 41,4 mio. 
kr. 
 

6. Anlæg 
Hedensted Kommune har i 2012 sammenlagt forbrugt 91,2 mio. kr. til anlægsinvesteringer på det skattefinansierede 
område excl. jordforsyning – hvilket er 26,9 mio. mere end oprindelig budgetlagt. I forhold til det korrigerede budget er 
der en mindreudgift på 9,4 mio. kr. 
Der er overført netto 22,5 mio. kr. fra 2011 til 2012, mens der netto er overført 34,9 mio. kr. fra 2012 til 2013 i decem-
ber 2011 samt forventet 7,4 mio. kr. i maj 2013. Når der tages højde for overførslerne mellem årene, har der været mer- 
udgifter/mindreindtægter på 46,8 mio. kr. En væsentlig forklaring på dette er, at indtægter fra salg af visse ejendomme 
som var udskudt fra 2011 til 2012, heller ikke blev realiseret til 2012. Herudover er der bevilget en række nye anlægs-
projekter, som - f.eks. energirenovering af vejbelysning på ca. 15 mio. kr. der lånefinansieres eller - på anden vis er fi-
nansieret i 2012.  
 
Afsluttede anlæg i 2012 (under 2 mio. kr.) godkendes af Byrådet samtidig med godkendelse af regnskabet. An- 
lægsregnskaberne er nærmere specificeret i “Bilag til årsregnskab 2012”. 
 

7. Jordforsyning 
Indtægterne for salg af jord svigtede igen i 2012. Regnskabet udviser lavere salgsindtægter på 18 mio. kr. set i forhold til 
det oprindelige budget på 25 mio. kr., men svarer til det korrigerede budget. Udgifter til byggemodning svarer rigtig 
overens med både oprindeligt og korrigeret budget. 
Samlet set er der et underskud på 4,3 mio. kr. vedrørende jordforsyningen i 2012. Hertil kommer dog, at der er overført 
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nettoindtægter på ca. 9 mio. kr. til 2013, hvorefter der forventes nettoindtægter på 5,5 mio. kr. i 2013. 
 

8. Resultat af det skattefinansierede område 
Resultatet viser, om samtlige udgifter - såvel drift som anlæg - (undtagen forsyningsvirksomheder) kan dækkes af samt- 
lige indtægter, eller om det har været nødvendigt at trække på kassebeholdningen m.m. 
I 2012 udmunder regnskabsresultatet på det skattefinansierede område i et underskud på 54,2 mio. kr., og i forhold til et 
oprindeligt budgetlagt underskud på 36 mio. kr., er det en forværring af resultatet på 18,2 mio. kr. Hovedårsagen er 
merudgifter/mindreindtægter vedr. anlæg og jordforsyning, som beskrevet under note 6 og 7. 
 
9. Resultat af det brugerfinansierede område 
Området omfatter forsyningsvirksomhederne tømningsordning, renovation og genbrugsstationer, der økonomisk skal 
hvile i sig selv over år. Det enkelte års overskud eller underskud opsamles på særlige udlægskonti i den finansielle sta-
tus, der gør det muligt at følge forsyningsvirksomhedens tilgodehavende eller gæld. I 2012 har der været mindreudgift 
på 3,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt og korrigeret budget og samlet set et overskud på 1,1 mio. kr. 
 
10. Langfristet gæld 
Der er optaget nye lån i 2012 for 54,35 mio.kr., hvor 54,3 mio. kr. er optaget lån til dækning af lånerammen og 52.000 kr. 
i forbindelse med omlægning af lån vedr. ældreboliger. Der er afdraget 31,7 mio. kr. på lån, hvor 1,7 mio. kr. er afdrag på 
lån vedr. ældreboliger.  
 
Nyoptagne lån iflg. kommunens regnskab……………………………………… 54,35 mio. kr.  
Afdrag på lån 2012 ............... ……………………………………………..……. -31,7 mio. kr. 
Indeksregulering og forøgelse vedr. finansielt leasede aktiver ………………… -2,75 mio. kr.    
Nettoudvikling af langfristet gæld 2012…………………………………………  25,4 mio. kr.  
 
Kommunens samlede langfristede gæld excl. ældreboliger og leasede aktiver udgør pr. 31. december 2012 502,1 mio. kr., 
hvilket svarer til ca. 10.908 kr. pr. indbygger. Den samlede gæld udgør 556,7 mio.kr., hvor af lån til ældreboliger ved 
Kildevældet udgør 51,2 mio. kr.  
Hedensted Kommune plejer aktivt sin likvide beholdning, herunder også sin gældsportefølje. For til en hver tid at opnå så 
gunstig en finansiering som muligt, er der taget nogle finansielle instrumenter i anvendelse. Disse udnyttes med kommu-
nens bankforbindelse som rådgiver i henhold til kommunens "Retningslinjer for finansiel styring".  
Efter i 2009 og 2010 at have foretaget en del omlægninger i låneporteføljen, er der i 2011 og 2012 ikke foretaget omlæg-
ninger, idet renteniveauet har ligget stabilt lavt, og således har en afventning af at fastlåse renten på yderlige lån, på kort 
sigt betydet en lavere rentebetaling på den samlede låneportefølje. Der er dog i 2012 omlagt et mindre lån i forbindelse 
med overtagelsen af et gældsbrev fra Vejle Amt.  
 
Lån til ældreboliger  
Der er til opførelse af 24 ældreboliger ved plejecenter Kildevældet, Hornsyld i tidligere regnskabsår optaget lån på i alt 
52,5 mio. kr. Det reviderede anlægsregnskab foreligger primo 2013, hvorefter låneoverdragelsen vil finde sted. 

Renteswaps  
Til at fastlåse renten i kortere eller længere perioder, hvor varierende renteforventninger gør dette favorabelt, er der an-
vendt såkaldte renteswaps.  
Pr. 31. december 2012 har Hedensted Kommune indgået 5 igangværende renteswaps, hvilket fremgår af nedenstående 
skema. Alle aftaler er indgået med Danske Bank som modpart. 

Etable-
ringsdato 

Fast rente i % Beløb i Euro Beløb i kr.  Udløbsdato Markedsværdi 
31.12.2012 i kr. 

27.06.2002 5,45    8,3 mio. 07.04.2026   -3,1 mio. 

22.06.2009 4,73   54,3 mio. 30.09.2021 -12,3 mio. 

22.06.2009 4,62   27,1 mio. 31.12.2014   -2,3 mio. 

13.08.2009 4,2675   96,7 mio. 30.09.2013   -3,2 mio. 

05.02.2010 4,034 8,8 mio.  65,6 mio. 28.01.2035 -30,0 mio. 

 
Valutaswaps  
I forventning om at opnå en lavere rente på låneporteføljen anvender Hedensted Kommune valutaswaps indenfor de gæl-
dende retningslinjer.  
Renteforskellen imellem den danske og den schweiziske rente er indsnævret. Kursen på Schweizerfranc (CHF) har været 
stigende i forhold til Euro/Danske kroner. Disse to forhold har været til stor ugunst for Hedensted Kommunes finansie-
ring.  
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Pr. 31. december 2012 har Hedensted Kommune 2 valutaswaps (valutaterminsforretninger) i CHF på i alt 15 mio. CHF 
modsvarende oprindeligt 70,6 mio. kr. (svarende til en gennemsnitskurs på 4,67). Begge swap er indgået i 2008. Da fi-
nanskrisen efterfølgende har presset kursen på CHF voldsomt opad, er indløsningsværdien af disse valutaterminsfor-
retninger negativ pr. 31. december 2011 (ved kurs 6,18 urealiseret) med 23,8 mio. kr.  
 
Der er administrativt ofret stor opmærksomhed på at finde et acceptabelt kursniveau for en eventuel lukning af forretnin-
gerne, men den internationale finanskrise har bevirket, at kursen på CHF har været kraftigt stigende. Det skal dog også 
bemærkes, at Hedensted Kommunes finansieringsstrategi er langsigtet, og derfor er der ikke i strategien noget der tilsiger, 
at Hedensted Kommune skal indløse valutaterminsforretningerne og realisere et tab.  
I den nye lånebekendtgørelse, der er trådt i kraft i 2011, åbnes der kun mulighed for at slutfinansiering kan ske i euro og 
danske kroner. Overgangsregler heri fastslår, at kommuner ikke tvinges til at opsige allerede indgåede aftaler med efter-
følgende tabsmuligheder til følge.  
Historisk (fra 2007) har Hedensted Kommune realiseret en samlet gevinst på 4,1 mio. kr. på valutaswaps (i CHF).  
Såvel rente- som valutaswaps kan ved gunstige rente- og kursudviklinger gøres til genstand for et førtidigt salg.  
 
11. Balanceforskydninger 
En væsentlig forklaring på den store indtægtspost på 98,1 mio. kr. i regnskab 2012 er udviklingen vedr. hjemtagelse 
af statsrefusioner samt øvrige kortfristede forskydninger mellem årene. Ved udgangen af 2012 var der hjemtaget ca. 
10 mio. kr. for meget i statsrefusion, mens der ved udgangen af 2011 var hjemtaget ca. 20 mio. kr. for lidt – hvilket 
påvirker balanceforskydninger og likvide aktiver positivt med 30 mio. kr. i 2012. 
Herudover er som sædvanlig en lang række kortfristede forskydninger mellem årene, som typisk påvirker de enkelte 
regnskabsår forskelligt, og i 2012 har de påvirket resultatet positivt.  
 
12. Langfristede tilgodehavender 
Ifølge de kommunale regnskabsregler skal saldoen vedr. grundkapitalindskud i Landsbyggefonden ultimo regnskabsåret 
neutraliseres. Denne værdiregulering tilbageføres primo det følgende år. Den nominelle værdi udgør ultimo 2012:  
Gr. 001 Grundkapitalindskud i alment byggeri 58,9 mio. kr. 
Gr. 002 Grundkapitalindskud til kommunalt ejede ældreboliger 6,9 mio. kr. 

Saldoen vedr. Tilgodehavender hos grundejere (9.32.23), Udlån til beboerindskud (9.32.23) og Andre langfristede udlån 
og tilgodehavender (9.32.25) skal ved regnskabsafslutningen svare til den aktuelle restsum på tilgodehavenderne med 
nedskrivning af forventet tab på tilgodehavenderne. Nedskrivningen kan ved regnskabsårets slutning foretages som en 
procentdel af de forskellige typer af tilgodehavender baseret på historiske erfaringer og skal kunne dokumenteres. I be-
mærkningerne til regnskabet skal der redegøres for den nominelle værdi af tilgodehavender og udlån. 

(i 1.000 kr.) Nominel værdi Forventet tab Ultimosaldo regnskab 
Tilgodehavender hos grundejere  14 0 14 
Udlån til beboerindskud 4.374 819 3.555 
Andre langfristede udlån og tilgodehavender *) 27.872 2.047 25.825 
*) I den nominelle værdi indgår tilbagebetalingspligtige ydelser (kontanthjælp m.v.) med 5.862.199 kr. (i regnskabssitua-
tionen overført fra 9.28.14 Tilgodehavender i betalingskontrol). Forventet tab fordeler sig med 120.512 kr. vedr. Lån til 
betaling af ejendomsskat, 1.764.622 kr. vedr. tilbagebetalingspligtige ydelser og 162.328 kr. vedr. øvrige langfristede ud-
lån og tilgodehavender. 

Oversigt over indre værdi beregning af aktier og andelsbeviser m.v. i hele 1.000 kr. 

Selskab Selskabets egenkapi-
tal i seneste regnskab 

Hedensted Kom-
munes ejerandel 

Indre værdi 

TEC – Erhvervscenteret A/S 
(Tørring Erhvervscenter) 

2.421 15,57 pct. 377 

Billund Lufthavn A/S 342.203 6,1 pct. 20.874 
OK a.m.b.a 1.295.969 0,01158 pct. 150 
GIS Danmark A/S 4.444 0,77 pct. 34 
Modtagestation Syddanmark 
A/S (Motas) 

7.575 5,6 pct. 424 

Hedensted Spildevand A/S 2.132.643 100 pct. 2.132.643 
L90 92.368 0,0719 pct. 66 
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13. Tilgodehavender 
Tilgodehavendet ultimo 2012 er korrigeret opad med 93,4 mio. kr., bl.a. som følge af at mellemregningskontoen vedrø-
rende tilgodehavender i Debitorsystemet fejlagtigt var korrigeret ned i forbindelse med overgang til nyt debitorsystem 
Opus Debitor i 2011. 
 
14. Egenkapital 
Udviklingen i egenkapitalen kan illustreres således: 
 (i 1.000 kr.)

Egenkapital pr. 1. januar 2012 2.399.693
+/- udvikling i modposter til fysiske aktiver funktion 9.91 – 9.93 -18.164
+/- opskrivninger -17.807
+/- udvikling på balancekontoen +11.554
Egenkapital pr. 31. december 2012 2.375.276

 
Egenkapitalen er formindsket med 24,4 mio. kr. i løbet af 2012. 
 
Ved værdifastsættelsen af kommunens ejerskab af Hedensted Spildevand er regnskabspraksis fulgt, hvor indre værdi 
er opgjort på basis af 2011 regnskab, da 2012 regnskabet ikke er afsluttet. Denne praksis er bibeholdt på trods af ud-
melding fra SKAT angående værdifastsættelsesmetoden, der ville medføre en væsentligt mindre værdiansættelse af 
selskabet end hidtil. Hedensted Spildevand A/S er ikke enig i SKATs vurdering, og der afventes afklaring af sagen. 
Der foreligger ikke endnu ved kommunens regnskabsafslutning en ny værdifastsættelse for 2012 regnskabet. 
 
15. Hensatte forpligtelser 
Fratrædelsesgodtgørelse vedrørende åremålsudløb er formindsket med 0,5 mio. kr. til 2,5 mio. kr. ultimo 2012. 
Der var i 2011 afsat 4 mio. kr. til en nu afsluttet retssag, hvorfor de er nedskrevet i 2012. 
Der er pr. ultimo 2012 via SamPension foretaget en aktuarmæssig beregning af tjenestemandspensionsforpligtelsen, som 
skal foretages mindst hvert 5. år (forrige gang var for 2007). Tjenestemandspensionsforpligtelsen incl. for lærernes lukke-
de gruppe er samlet justeret op med ca. 22,6 mio. kr. og udgør ultimo 2012 i alt 153,1 mio. kr. 
Hensættelser vedr. arbejdskadeforsikringsområdet er efter en aktuarmæssig beregning i 2012 forøget med 4,6 mio. kr. til 
41,6 mio. kr. ultimo 2012. 
 
16. Kortfristede gældsforpligtelser 
Saldoen korrigeres i forbindelse med afslutningen af årsregnskabet for hensættelser til tab på tilgodehavender, jf. funktion 
9.32.22, 9.32.23 og 9.32.25 (se note 12). 
 
I den samlede saldo vedr. kortfristede gældsforpligtelser på 153,7 mio. kr. ultimo 2012 indgår: 
(i 1.000 kr.) Nominel værdi Forventet tab Ultimosaldo regnskab 
Statens andel af boligindskudslån  2.954 546 2.408 
Statens andel af tilbagebetalingspligtige ydelser *) 2.931 882 2.049 
*) Den nominelle værdi er i regnskabssituationen beregnet som andel af det fra 9.28.14 Tilgodehavender i betalingskon-
trol overførte bruttobeløb på 5.862.199 kr. til Andre langfristede udlån og tilgodehavender (se note 12). 
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1: Præsentation af hovedområder 
 
Redningsberedskab 
Området dækker driften af det kommunale redningsberedskab. 
 
Politisk organisation 
Området dækker alt i forbindelse med byråd, kommissioner, råd og nævn samt valg.  
 
Administrativ organisation 
Området dækker det administrative personale og opretholdelse af administrationen herunder de ad-
ministrative huse. 
 

2: Regnskabsresultat  
 

Økonomiudvalg 
Udvalgets driftsområder – nettoudgifter i 1.000 kr. 

Oprindeligt 
budget 2012 

Korr. bud-
get 2012 

Regnskab 
2012 

  Økonomiudvalg i alt 228.812 239.383 235.969 
       00.25 Faste ejendomme 1.612 1.286  1.328 
       00.28 Fritidsområder -81 1  1  
       00.32 Fritidsfaciliteter -824 -684 -402 
       00.58 Redningsberedskab 9.044  8.997 8.375  
       06.42 Politisk organisation 9.775 9.030 8.608  
       06.45 Administrativ organisation 203.212  201.913 200.724 
       06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 3.424  3.690  3.406 
       06.52 Lønpuljer m.v. 2.650  15.149 13.859 

 
3: Forklaringer til regnskabsresultatet  
 
Faste ejendomme 
Området faste ejendomme er forløbet som forudsat.  
 
Redningsberedskab 
Overordnet er året forløbet som forudsat ved budgetlægningen. Der er et mindre forbrug på ca. 
576.600 kr., som ønskes overført til 2013 og anvendt til obligatorisk efteruddannelse af indsatslede-
re, større vedligeholdelsesarbejde af køkkenet på brandstationen i Hornsyld, brandhaner i Juelsmin-
de-området samt kontrolrumsløsning for Sine radioer. 
 
Politisk organisation 
Regnskabet for 2012 udviser et mindre forbrug i forhold til det korrigerede budget på knap en halv 
million kr. Der overføres ikke af dette overskud til 2013. 
 
Administrativ organisation 
Regnskabet viser et overskud på ca. 1,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, hvilket bl.a. skyldes 
et skarpt fokus på mådehold og tilbageholdenhed med anskaffelser. 
 
Der er i slutningen af 2011 igangsat en større lokalerokade og flytning af administrative medarbej-
dere mellem de administrative huse for at tilpasse de nye samarbejdsrelationer i den nye administra-
tive struktur, som for alvor var gældende fra 2012. Herudover har det været hensigten at optimere 
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brugen af kommunens bygninger og lejemål. Det er besluttet at fraflytte kommunens rådhusbygnin-
ger i Uldum, og flytte hoveddelen af medarbejdere til Karl Dungs bygningen i Hedensted. Samlet 
har administrationsbygningerne vist sig 700.000 kr. dyrere end forudsat grundet overlap ved plan-
lagte flytninger samt andre mindre omlægninger af adresser. 
 
Der er i 2012 en indtægt på ca. 1,81 mio. kr. i byggesagsgebyrer. Denne indtægter stammer fra ca. 
550 tilladelser fordelt som følger: 

 Erhverv og landbrug (mere komplicerede byggesager)–118 byggesager (29% af indtægten) 
 Nyere enfamiliehuse og sommerhuse – 76 byggesager (20% af indtægten) 
 Erhverv, landbrug og boliger (enkle byggesager) – 35 byggesager (19% af indtægten) 
 Andet – 193 byggesager (14% af indtægten) 
 Anmeldelser, dispensationer samt nedrivning – 126 byggesager (18% af indtægten)  

 

4: Året der gik  
 
Redningsberedskab 
På indtægtssiden har der – efter mange år med ekstraindtægter – kun været indtægter på ca. 266.000 
kr. fra gebyrer for udrykning til blinde alarmer fra ABA-anlæg (automatisk brandalarmanlæg), dvs. 
ca. 100.000 kr. mindre end oprindeligt budgetteret.Til gengæld har der været ekstraindtægter på ca. 
250.000 kr. til oprydning efter olieforureninger. 
 
Administrativ organisation 
Administrationen vil fortsat have fokus på digitalisering, innovation og afbureaukratisering. Kom-
munen er allerede kendetegnet ved få regler og retningslinjer, og det er et varigt indsatsområde, 
hvor vi ønsker at have førertrøjen på hele tiden. Samtidig drøfter vi løbende muligheden for at ud-
fordre gældende lovgivning, hvis ikke den giver mening i den givne kontekst.Digitaliseringsfokus 
har medført et stadigt mindre forbrug af fysiske materialersamt portoudgifter. 
 
Bevidstheden om økonomisk fokus står klart i hele organisationen, hvor opfindsomhed og effektivi-
seringstænkning også viser sig ved, at budgettet overordnet overholdes på trods af besparelser, og 
ikke realiserede budgetlagte indtægter. Området administrativ organisering afslutter 2012 med et 
overskud på ca. 1 mio. kr.De enkelte budgetansvarlige får overført under/overskud på de områder, 
de kan påvirke. 
 
Igen i 2012 er der foretaget en medarbejdertrivselsundersøgelse. Samtidig med tilpasninger og øget 
krav om omstillingsparathed mv. viser den, at det er lykkes for Hedensted Kommune at bevare sin 
stilling som Great Place to Work med flotte besvarelser, der generelt viser høj trivsel blandt medar-
bejderne. Hedensted Kommune er for 4. år i træk er blandt de 50 bedste arbejdspladser i Danmark 
og nr. 8 blandt de store arbejdspladser med mere end 500 ansatte. 
 
Der har i 2012 været indført lønsumsstyring på det administrative område. Året har været præget af 
en læringsproces og omstilling. Lønsumsstyring har medført et øget fokus på kroner fremfor timer, 
og også mulighed for tilpasning mellem årene samt høj grad af decentralt budgetansvar. 
 
Der er ikke opnået de forventede indtægter på fleksibelt ansættelsesstop i forhold til oprindeligt 
budget. Der mangler ca. 4 mio. kr., hvilket skyldes, at der har været mindre udskiftning af medar-
bejdere end forudsat. 
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Overordnet set 
I forhold til det korrigerede budget for den samlede administration inkl. diverse fællesudgifter, ud-
viser regnskabet et mindre forbrug på ca. 3 mio. kr. Overskuddet skyldes bl.a. digitaliseringsproces-
sen, der har frigjort midler fra fysisk materiale, samt forskydninger mellem årene i form af opspare-
de midler, samt udskudte projekter.Efter overførsler til 2013 resterer et overskud på ca. en million. 
Det oprindelige budget er 13 mio. kr. mindre alene grundet minusbudget vedrørende fleksibelt an-
sættelsesstop, hvorfor der ved sammenhold af forbrug og oprindeligt budget fremstår et overfor-
brug. 
 

5: Udviklingstendenser  
 
Politisk organisering 
I 2013 forberedes valg til kommunalbestyrelsen og regionsråd. 
 
Administrativ organisation 
Administrativ omorganisering i form af overgang til udbetaling Danmark er påbegyndt og fortsætter 
i starten af 2013, hvor det belaster budgetterne med ca. 3,5 mio. kr. årligt, da Hedensted Kommune 
har været væsentligt mere administrativt effektiv og billigere på området end forudsat i finansie-
ringsberegningerne for Udbetaling Danmark. 
 
Hedensted Kommune ønsker at være i top som attraktivt erhvervsområde, der både skaber arbejds-
pladser og dynamik i kommunen, og medvirker til en sund økonomi i Hedensted til gavn og glæde 
for alle.I 2013 går startskuddet for alvor i gang med nye yderligere tiltag eksempelvis Dansk Pro-
duktions Univers, samt forskellige tiltag indenfor arbejdet med bosætning og branding. Der arbejdes 
i denne forbindelse også intensivt med energirigtige løsninger; både i erhvervslivet, for private og 
indenfor kommunens eget område. 
 
Der arbejdes fortsat sideløbende videre med udvikling i landdistrikterne. 
 
I 2013 påbegyndes også Kulturby samarbejdet med Aarhus, der medvirker til en positiv profilering 
af regionen. 
 
Barselspuljen er samlet i en pulje på hovedkonto 6 for hele kommunen med et samlet budget på 
12,8 mio. kr. i 2013. 
 
Fleksibelt ansættelsesstop er fra 2013 afskaffet som pulje, men de ca. 13 mio. kr. er fordelt ud som 
besparelse på lønbudgetterne i hele kommunen; hvor de enkelte steder kan fortsætte metoden. 
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1: Præsentation af hovedområder 
 

Arbejdsmarkedsudvalget har bl.a. følgende arbejdsområder: 
 

Ungdomsuddannelser 
I 2010 blev etableret en kommunal ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, der er færdi-
ge med grundskolen, ikke fyldt 25 år, og som ikke har mulighed for at gennemføre en traditionel 
ungdomsuddannelse, selv om der ydes specialpædagogisk støtte til den unge. 

  
Sundhedsudgifter m.v.  
Udgifter til begravelseshjælp og befordring til behandling ved læge og speciallæge samt kørsel til 
diagnostiske undersøgelser 
 
Tilbud til børn og unge med særlige behov 
Ungeindsats 
Der er i Hedensted Kommune etableret en Ungegruppe for dermed at sikre en helhedsorienteret 
ungeindsats. Ungegruppen behandler sager for unge mellem 15 og 30 år, hvor der er et ar-
bejdsmarkedsrettet sigte. Fokus for arbejdet i Ungegruppen er beskæftigelse, samtidig med at det 
helhedsorienterede sigte fastholdes. 
 
Egehøjskolen-Kollegiet 
Der er på Egehøjskolen i Daugaard samtidig med etablering af Uddannelse for Unge med Særlige 
Behov og projektet ”På vej til uddannelse og job” etableret et kollegiumfor17 unge med intellek-
tuelle og kognitive begrænsninger. De unge kan dermed under deres uddannelsesforløb havemu-
lig- hed for ophold på skolen. 

 
Tilbud til udlændinge 
Forsørgelse i form af introduktionsydelse, enkeltydelser og udgifter til tilbud til personer omfattet 
af integrationsloven, samt danskuddannelse til udlændinge iht. danskuddannelsesloven. 

 
Førtidspensioner og personlige tillæg 
Førtidspensioner tilkendt før og efter 1. januar 2003 samt personlige tillæg til pensionister og før-
tidspensionister, som f. eks. varmetillæg og tillæg til medicin 
 
Kontante ydelser 
Sygedagpenge, kontanthjælp til aktiverede og ikke aktiverede, samt dagpenge til forsikrede ledige. 
Herudover udgifter til enkeltydelser, boligydelse til pensionister og boligsikring. 
 
Revalidering 
Revalideringsydelse og løntilskud til personer omfattet af revalideringsbestemmelserne samt le-
dighedsydelse til personer tilkendt fleksjob og løntilskud i forbindelse med fleksjob. 

 
Arbejdsmarkedsforanstaltninger 
Udgifter til aktivering af kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere, ledighedsydelses- 
modtagere og forsikrede ledige, samt tilbud til revalidender. 
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2: Regnskabsresultat 
 

Arbejdsmarkedsudvalg 
Udvalgets driftsområder – nettoudgifter i 1.000 kr. 

Oprindeligt 
Budget 2012 

Korr. Budget 
2012 

Regnskab 
     2012 

Arbejdsmarkedsudvalg i alt 481.957 482.080 478.553 
03.30Ungdomsuddannelser 0 -1.048 -594 
04.62 Sundhedsudgifter m.v. 3.740 4.170 3.934 
05.28Tilbud til børn og unge med særlige behov 0 1.345 2.225 
05.46Tilbud til udlændinge 3.239 4.825 4.969 
05.48Førtidspensioner og personlige tillæg 138.641 130.664 129.132 
05.57Kontante ydelser 209.267 219.753 216.668 
05.58Revalidering 72.691 71.927 76.198 
05.68Arbejdsmarkedsforanstaltninger 54.379 50.077 45.469 

05.72Støtte til frivilligt soc. arbejde og øvr. sociale formål 0 300 483 
06.45Administrativ organisation 0 66 69 

 

 

3:Forklaringer til regnskabsresultatet 
 

Ungdomsuddannelse 
Udgifter til Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov dækkes i form af salg af pladser til 
henholdsvis Skoleafdelingen, Handicapafdelingen og Jobcentret. Området udviser for 2012 et un-
derskud som overføres til 2013. Det opsamlede underskud i 2012 udgør 495.354 kr. (excl. forsik-
ringer). Underskuddet skyldes, at der i 2011 ikke var fuld belægning, og underskuddet herfra er 
overført til 2012. Det må dog skønnes, at det samlede underskud vil kunne dækkes ind i løbet af 
2013. 
 
Sundhedsudgifter m.v.  
I forhold til det oprindelige budget, har der været et underskud på 194.000 kr. Dette skyldes først 
og fremmest højere udgifter til befordring end budgetteret. 

 
Tilbud til børn og unge med særlige behov 
Ungeindsats 
Ungeindsatsen er takstfinansieret, således at alle udgifter skal dækkes i form af salg af støttekon-
taktpersonindsatser til Familieafdelingen, Handicapafdelingen og Jobcentret i form at mentorstøtte. 
Ungeindsatsen udviser et underskud i 2012 på 1.849.529 kr. (excl. forsikringer) som overføres til 
2013. Underskuddet kan forklares ved et betydeligt mindre salg af støttekontaktpersonindsatser til 
især Familieafdelingen. Der er dog i den sidste del af året sket en svag stigning i salget. Indsatsen 
er i forbindelse med tilrettelæggelsen af budget 2013 lavet om til en indsats, hvor en stor del af de 
støttekontaktpersonindsatser, der tidligere blev solgt til Familie- og Handicapafdelingen er konver-
terede til mentorindsatser efter Beskæftigelsesindsatsloven, idet dette må skønnes at være det mest 
hensigtsmæssige efter etableringen af Ungepakke 2. 

 
Egehøjkollegiet 
Udgifter til Egehøjkollegiet skal dækkes i form af salg af pladser. I 2012 udviser Egehøjkollegiet 
et underskud på 3.175.476 kr. Underskuddet skyldes ligesom for USB, at der i 2012 stadig ikke er 
fuld belægning på Kollegiet. Endvidere skyldes underskuddet, at det ikke har været muligt at lave 
et kollegium, hvor aften- og nattevagt udelukkende har været støttebeboere, da dette med beboer-
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sammensætningen ikke har været forsvarligt. Der har derfor i 2011 og 2012 været personalemæs-
sig døgndækning, hvilket har medført det ovenfor nævnte underskud. Samarbejdet med Familie- 
og Handicapafdelingen i forhold til visitation til Egehøjkollegiet er imidlertid nu ændret, så der 
fremadrettet udelukkende visiteres unge, der vil kunne bo i kollegiet med støtte i nattetimerne fra 
støttebeboere. Dette vil budgetmæssigt betyde, at underskuddet vil kunne nedskrives med ca. 
700.000 kr. om året. 

 
Tilbud til udlændinge 
I forhold til det oprindelige budget er der en merudgift på 1.730.000 kr., som fortrinsvis skyldes 
lovændring pr. 1. januar 2012 – afskaffelse af ”fattigdomsydelser” således at introduktionsydelsen 
blev afskaffet og erstattet af kontanthjælp – samtidig blev grundtilskuddet nedsat. 

 
Førtidspensioner og personlige tillæg 
Der har været færre udgifter i forhold til oprindelig budget på 9.509.000 kr., hvilket skyldes stør-
re afgang end budgetteret samtidig med flere indtægter fra andre kommuner end budgetteret. 

 
Kontante ydelser 
Sygedagpenge 
I forhold til oprindelig budget har der været et merforbrug på netto 5.220.000 kr. Der har været 
budgetteret med gennemsnitlig 620 sygedagpengemodtagere og der har gennemsnitligt været 
623. Årsagen til merforbruget skyldes at der er forskel på statsrefusionen, i forhold til om der er 
tale om sygemeldte over 52 uger hvor der ikke modtages statsrefusion – sygedagpengemodta-
gere som er delvis sygemeldt, delvis raskmeldt eller deltager i et virksomhedsrettet forløb her 
modtages 50 % statsrefusion. Såfremt sygedagpengemodtageren ikke er aktiv jf. førnævnte 
modtages der 30 % statsrefusion. 
 
Sygedagpengemodtagere over 52 uger uden statsrefusion, har der været gennemsnitlig været 
116 personer mod budgetteret 92 personer. Samtidig har der været færre ydelser der er modta-
get 50 % statsrefusion på og flere med 30 % statsrefusion 
 
Boligydelse til pensionister 
I forhold til det oprindelige budget, har det været færre udgifter på i alt 1.010.000 kr. Brutto-
udgifterne har været lavere end budgetteret, og derudover har man hentet en del flere mellem-
offentlige refusioner hos andre kommuner end året før. 
 
Boligsikring 
Der har været et merforbrug på 427.000 kr. i forhold til det oprindelige budget. Dette skyldes 
bl.a. øgede udgifter vedr. betaling til andre kommuner. 

 
Passiv kontanthjælp med 30 % statsrefusion 
I passive perioder refunderer staten 30 pct.af kommunernes forsørgelsesudgifter til kontant- og 
starthjælp. 
 
Der har her været et merforbrug i forhold til oprindelig budget på netto 12.937.000 kr. Denne 
merudgift skyldes den store stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere. Der var budgetteret 
med 460 passive kontanthjælpsmodtagere men der har i gennemsnit været 589. 
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Aktiverede kontanthjælpsmodtagere med 50/30 % statsrefusion 
Udgifter til forsørgelsesydelser i form af kontanthjælp, engangshjælp, løntilskud, beskæftigelsestil-
læg og godtgørelse til kontanthjælpsmodtagere i perioder, hvor personen deltager i tilbud efter lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats. Ved deltagelse i virksomhedsrettede tilbud og ordinær uddan-
nelse modtages 50 % statsrefusion – hvorimod der modtages 30 % statsrefusion ved deltagelse i 
særligt tilrettelagte tilbud. 
 
Der har været et merforbrug på 1.673.000 kr. i forhold til oprindelig budget. Der har gennemsnitlig 
været 376 aktiverede kontanthjælpsmodtagere hvor der kun har været budgetteret med 350. 

 
Dagpenge til forsikrede ledige 
Udgifter vedrørende arbejdsløshedsdagpenge med 50, 70 eller 100 pct. medfinansiering. Ved del-
tagelse i virksomhedsrettede tilbud og ordinær uddannelse medfinansieres 50 % a-dagpengene – 
hvorimod der medfinansieres 70 % statsrefusion ved deltagelse i særligt tilrettelagte tilbud eller 
når dagpengemodtageren ikke deltager i aktivt tilbud. De første 8 uger finansieres 100 % af staten. 
 
I forhold til oprindelig budget er der et mindre forbrug på 11.323.000 kr. Der har gennemsnitligt 
været 803 a-dagpengemodtagere i 2012 i forhold til budgetgrundlaget på 950 – der har således væ-
ret 147 færre a-dagpengemodtagere. 
 
Revalidering 
Revalidering 
Budgetgrundlaget svarer til forsørgelse af gennemsnitligt 180 revalidender. Der er her tale om ud-
gifter til løntilskud til virksomheder i forbindelse med revalidering, samt udgifter til revaliderings-
ydelse. Revalidering er en mulighed for, at opkvalificere sygedagpengemodtagere og kontant-
hjælpsmodtagere til selvforsørgelse. Der har dog kun været gennemsnitlig 145 personer omfattet 
af revalideringsbestemmelser hvilket har resulteret i et mindreforbrug i forhold til oprindelig bud-
get på netto 2.697.000 kr. 
 
Fleksjob og ledighedsydelse 
I forhold til oprindelig budget har der været et merforbrug på – netto 6.219.000 kr. 
Der er budgetteret med løntilskud til 640 etablerede fleksjob, men der har gennemsnitlig været 
etableret 659 fleksjob. 
Merudgiften skyldes fortrinsvis flere ledighedsydelsesmodtagere end budgetteret. Budgetgrundlag 
120 personer – men der har gennemsnitlig været 148 ledighedsydelsesmodtagere. Samtidig er 
kommunens nettoudgift afhængig af varighed og aktivitet. 
Ledighedsydelsesmodtagere som har været ledige i 18 måneder indenfor 24 måneder modtager 
kommunen ingen statsrefusion. Der er budgetteret med 10 personer uden statsrefusion men der har 
gennemsnitlig været 23. 
Ledighedsydelse med 50 % statsrefusion er der budgetteret med 60 personer der har dog kun gen-
nemsnitligt været 39 personer, hvorimod der har været gennemsnitlig 86 ledighedsydelsesmodta-
gere med 30 % refusion mod budgetteret 50 personer. 
 
Arbejdsmarkedsforanstaltninger 
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 
Udgifterne omfatter aktivering af modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontant-og starthjælp, 
revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse samt selvforsørgende og deltagere i 
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seks ugers selvvalgt uddannelse. Staten refunderer 50 pct. af driftsudgifterne til aktivering in-
den for et fællesdriftsloft. 
 
I forhold til det oprindelige budget er der et mindreforbrug på netto 1.038.000 kr., som kan 
forklares ved et mindreforbrug til sygedagpengemodtagere og a-dagpengemodtagere – mod-
svarende af et merforbrug til kontanthjælpsmodtagere, revalidender og ledighedsydelsesmod-
tagere. 

 
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 
Udgifterne omfatter den del af jobcentrets beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige som ek-
sempelvis består af løntilskud til offentlige og private, jobrotationsydelse, hjælpemidler og per-
sonlig assistance. I forhold til oprindelig budget er der et mindre forbrug på netto 8.427.000 
kr., som skyldes, at der har været langt færre ledige a-dagpengemodtagere end budgetteret. 

 
Forsikrede ledige ansat i løntilskud i kommunen 
Det oprindelige budget udgjorde 2.672.260 kr., som er den kommunale nettoudgift svarende til 
forskellen mellem løn udgiften til den ansatte i kommunen og det modtagne løntilskud svarende 
til 101 personer. 

 
Regnskab 2012 udviser en nettoudgift på 1.115.454kr. svarende til en mindre udgift 
på1.556.806 kr. Der har grundet færre antal ledige end budgetteret kun været ansat 67. 

 
Beskæftigelsesordninger (incl. mentor) 
Den overvejende del af disse udgifter vedrører udgifter til mentor, hvor der modtages 50 % refu-
sion. Der har her været et merforbrug i forhold til det oprindelige budget på 2.735.554 kr. net-
to. 
Som et led i den øgede virksomhedsrettede indsats øges udgifterne til køb af mentorer for såle-
des at støtte de svagere borgere. 

 
4:Året der gik 

 
 

Ungdomsuddannelse 
I forhold tilden treårige Ungdomsuddannelse på Egehøjskolen har der i 2012 stadig ikke været fuld 
belægning. Belægningen er dog steget løbende. Samtidig modtages der på Egehøjskolen unge-
med stadigt stigende begrænsninger. 

 
I forløbet På Vej til Uddannelse og Job har der været den forventede belægning, og det er her 
lykkedes at målrette forløbene for de unge, så nogle af disse har formået at komme i ordinær ud-
dannelse og job. 
 
Sundhedsudgifter m.v.  
I august 2012 oprettede man et kørselskontor i et forsøg på, at nedbringe udgifterne til befordring. 

 
Tilbud til børn og unge med særlige behov 
Ungeindsats 
Der har været en meget stor nedgang i visitationen af sager fra Familie-og Handicapafdelingen, 
og samtidig er der sket en ændring i forhold til målgruppen, idet denne er blevet tiltagende mere 
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belastet. Det har endvidere været en tydelig tendens, at de unge som visiteres til Ungeindsatsen, 
ikke formår at honorere kravene i uddannelsessystemet, og derfor er droppet ud. Indsatsen for at 
få disse unge til at kunne tage uddannelse og komme ind i en varigerhvervsmæssig tilværelse er 
derfor tiltaget. Der er dog i den sidste del af året sket en svag stigning i salget. 

 
Egehøjkollegiet 
Der har i 2012 endnu ikke været fuld belægning i Kollegiet. Endvidere har den visiterede mål-
gruppe haft betydeligt større begrænsninger end oprindeligt antaget, og dette har bl.a. betydet, at 
det ikke har været muligt at lave et kollegium, hvor aften-og nattevagt udelukkende har været 
støttebeboere, da dette ikke har været forsvarligt. Der er derfor i hele 2012 været personalemæs-
sig døgndækning i kollegiet. 

 
Tilbud til udlændinge 
Fra 1. januar 2012 blev ”fattigdomsydelserne” afskaffet. Introduktionsydelsen blev afskaffet og 

erstattet med kontanthjælp.Endvidere blev der foretaget en omlægning af grundtilskuddet efter in-
tegrationsloven. Grundtilskuddet er nedsat med 38 procent pr. måned. Dette vil dog blive modsva-
ret af en merindtægt for kommunerne via budgetgarantien. Omlægningen er udgiftsneutral for 
kommunerne under ét. 
 
Førtidspensioner og personlige tillæg 
Tilgangen til førtidspension har været lavere end forventet– beslutningen om førtids- og fleksjobre-
formen og implementeringen i slutfasen af 2012 har haft en afsmittende virkning på bevillinger af 
førtidspensioner. Samtidig er antallet af personer, som er overgået fra førtidspension til folkepen-
sion vokset – så det samlede antal førtidspensionister er faldet.  

 
Kontante ydelser 
Finanskrisen har betydet, at der har været en meget kraftigere tilgang af ledige til kontanthjælpssy-
stemet. Fra budgettet blev lagt i 2011, er antallet af kontanthjælpsmodtagere steget markant. Antal-
let af ledige A-kasse modtagere har været lavere end forventet i 2012, og ledighed har været om-
kring 1,8 – 2 %-point under landsgennemsnit.  
 
Finanskrisen har været en medvirkende årsag til, at udgifterne til boligsikring fortsat er på et rime-
lig højt niveau. 

 
Revalidering 
Der har været en stigning i antallet af ledighedsydelsesmodtagere. En af konsekvenserneved fi-
nanskrisen har været, at virksomhederne har effektiviseret eller afskediget større personalegrupper. 
I den sammenhæng har fleksjobberne været de første, der er blevet afskediget. 

 
Arbejdsmarkedsforanstaltninger 
Der har fortsat i 2012 været storfokus på at omlæggeaktiveringstilbud på baggrund af finanslovs-
ændringerne for 2011. Det er lykkedes at få langt flere borgere i virksomhedsrettede tilbud, samti-
dig med at de kommunale tilbud i Hedensted Kommune er omlagt, så de matcher de ændrede øko-
nomiske vilkår. Som et led i den øgede virksomhedsrettede indsats øges benyttelsen af mentorer 
for således at støtte de svagere borgere. Der er oprettet lokale virksomhedscentre i bl.a. Glud og 
Tørring.  
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5:Udviklingstendenser 
 

Ungdomsuddannelse 
Det må skønnes, at der i løbet af 2013 vil være næsten fuld belægning på Den treårige Ungdoms-
uddannelse for unge med særlige behov på Egehøjskolen. Samtidig er det dog også tydeligt, at 
skolen vil skulle kunne rumme og undervise unge med betydeligt større begrænsninger end i sko-
lens første år. Undervisningen er derfor tilrettelagt i henhold hertil. 
 
Sundhedsudgifter m.v.  
Det forventes, at oprettelsen af kørselskontoret vil nedbringe udgifterne til befordring. 

 
Tilbud til børn og unge med særlige behov 
Ungeindsats 
Kontaktpersonindsatsen vil formodentligt fortsat omfangsmæssigt komme til at fungere på et 
betydeligt lavere niveau end tidligere, og samtidig må det også skønnes, at de unge fortsat vil 
have tiltagende begrænsninger samt en sammensætning af begrænsninger. Arbejdet skal derfor 
tilrettelægges herefter. Samtidig skal arbejdet målrettes mod, at de unge kan fastholdes i uddan-
nelse. 

 
Det skal samtidig efter indførelsen af Ungepakke 2 tilstræbes, at så stor en del af indsatsen, som 
det er muligt, konverteres til en ren beskæftigelsesindsats. 
 
Fra 2013 er Ungeindsatsen opdelt i en Ungeforanstaltning som giver tilbud iht. til Servicelovens 
bestemmelser og sælger disse foranstaltninger til Familieafdelingen og Handicapafdelingen, og 
en ny Ungeindsats som yder mentorstøtte iht. til beskæftigelsesloven. 

 
Egehøjkollegiet 
Det må skønnes, at der i løbet af 2013 vil være næsten fuld belægning på Egehøjkollegiet. Sam-
tidig er det dog også tydeligt, at kollegiet vil skulle kunne rumme unge med betydeligt større be-
grænsninger end oprindeligt forventet. Arbejdet på kollegiet er derfor tilrettelagt i henhold hertil, 
idet det dog fremover vil skulle kunne rummes indenfor den støtte, som i nattetimerne kan gives 
af støttebeboerne. 

 
På vej ud af finanskrise og gældskrise samt reformarbejdet. 
Der er mange ubekendte i beskæftigelsesindsatsen på nuværende tidspunkt. Regeringen gennemfø-
rer i 2013 reformer på: 
 

� Førtidspension og fleksjobområdet 
� Kontanthjælpsreform 
� Sygedagpengereform 
 

Samtidig med at reformerne skal implementeres, er det endnu ikke helt tydeligt, hvor hurtigt lan-
det kommer ud af finans-og gældskrisen. Der er positive tegn i virksomhedernes afsætning, og 
der begynder også at opleves et fald i ledigheden, men om det også når at få en positiv effekt på 
de øvrige målgrupper i jobcentrene, er fortsat usikkert. 
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Førtidspensioner og personlige tillæg 
Det er med reform af førtidspensionsområdet ikke længere muligt for unge under 40 år, at få før-
tidspension, hvis de ikke lider af en alvorlig sygdom. Det betyder, at borgernes tilknytning til be-
skæftigelse skal understøttes i en udstrakt grad. Jobcentret kommer til at arbejde med tættere og 
mere koordinerede forløb og indsatser sammen med Familieafdelingen, Handicapafdelingen, Mis-
brug og Psykiatri. 
 
Der er nedsat et rehabiliteringsteam bestående af repræsentanter fra Social- og sundhedsafdelin-
gen, som sammen med Jobcenterets repræsentanter indstiller til de koordinerede tværgående ind-
satser for den enkelte borger. Fra 1. januar 2013 vil der også være repræsentation fra en regional 
sundhedskoordinator. 

 
Kontante ydelser 
Der vil være et pres på udgifterne til sygedagpenge, kontanthjælp, ledighedsydelse og boligsikring. 
Som følge af at finans- og gældkrisen forhåbentlig ebber ud forventer flere økonomer og finansmi-
nisteriet en bedring i efteråret 2013. 

 
Ledigheden i Hedensted har været faldende i 2012, og ligger ved udgangen af 1. kvartal 2013 2 
pct.-point under landsgennemsnittet på 6,5 pct. Det forventes, at ledigheden falder i løbet af 2013, 
og at Hedensted Kommune stadig fremover vil have en ledighed under landsgennemsnittet. 

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

 
Der er i efteråret 2012 iværksat en særlig indsats for at få ledighedsydelsesmodtagere i ar-
bejde, hvorfor det forventes, at antallet af ledighedsydelsesmodtagere falder. 

 
Arbejdsmarkedsforanstaltninger 
Da vi har set positive resultateffekter af praktik og løntilskudspladser, vil der fortsat være stor fo-
kus på, at udvide samarbejdet med virksomhederne. Der er etableret virksomhedscentre i Glud og 
Tørring, og der vil nok blive oprettet et eller to centre mere i løbet af 2013. 

 
Det betyder, at de kommunale aktiveringstilbud skal fungere som det første step på vejen ud i pri-
vate og offentlige virksomheder, hvor jobmulighederne er. Der skal være fokus på at flere af bor-
gerne, som midlertidigt er fritaget for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, skal hjælpes i gang 
og flyttes tættere på et aktiveringstilbud og derved også tættere på en placering på arbejdsmarke-
det. 

 
Der vil fortsat være mulighed for at tilbyde særlige beskæftigelsestilbud via serviceholdet, hvor 
ledige løser opgaver for lokale idrætsforeninger og Hedensted Kommune. Disse aktiveringstilbud 
er både samfundsgavnlige og billige. De vil formentlig som følge af kontanthjælpsreformen blive 
omdannet til nyttejobs. 
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1:Præsentationafhovedområder 
 

Teknik-&Miljøudvalget varetager driftenaf kommunens arealer, kommunale veje, kollektiv trafik, 
ejendomme, miljøbeskyttelse, planlægning, affald,fritidsområder og-
faciliteterognaturbeskyttelsemm. 
 

Jordforsyning 
Udgifter ogindtægter i forbindelsemed tilvejebringelse og salgafarealer. 
 

Fritidsområder 
Udgifter ogindtægter vedrørendedrift affritidsfaciliteter, idrætsanlæg, sportspladserogsvømme- 
haller, hvis primæreformål ikke er skoleidræt. 
 

Naturbeskyttelse 
Udgifter ogindtægter til den kommunalenaturbeskyttelsesindsats. 
 

Vandløbsvæsen 
Området omhandler vedligehold m.m. af dekommunale vandløb. Driften af vandløbsområdet er 
forløbet som forventet.  
 

Miljøbeskyttelsem.v. 
Udgifter ogindtægter i forbindelsemed oprydningpåforurenedegrunde,øvrigeplanlægnings-, 
tilsyns-ogovervågningsopgaver påmiljøområdet. 
 

Diverseudgifterog indtægter 
Udgifter ogindtægter i forbindelsemed skadedyrsbekæmpelse. 
 

Spildevandsanlæg 
Udgifter ogindtægter vedrørendetømningsordninger forbundfældningstankem.v. 
 

Affaldshåndtering 
Udgifter ogindtægter i forbindelsemed dekommunale ordningerfordagrenovationog genbrugs- 
stationer. 
 

Fælles funktionersamt kommunale veje 
Udgifter ogindtægter vedrørendedet kommunalevejvæsen. 
 

Kollektiv trafik 
Udgifter ogindtægter i forbindelsemed kollektiv trafik oghavne. 
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2:Regnskabsresultat 
 

 Teknik-&Miljøudvalg 
Udvalgetsdriftsområder–nettoudgifteri1.000kr. 

 Oprindeligt 
budget2012 

  Korr.bud- 
get2012 

  Regnskab 
2012 

 Teknik-&Miljøudvalg i alt  56.699            52.345   50.935 
00.22Jordforsyning -524 -647 -704 

 00.28Fritidsområder 1.922 531 475 
00.38Naturbeskyttelse 1.404 700 570 
00.48Vandløbsvæsen 2.490 1.440 1.454 
00.52Miljøbeskyttelsem.v. 2.016 2.018 399 
00.55Diverseudgifterogindtægter -62 -261 -353 
01.35Spildevandsanlæg -68 -68 -242 
01.38Affaldshåndtering -4.137 -4.137 -892 
02.22Fællesfunktioner 10.363 5.249 1.765 
02.28Kommunaleveje 29.687 34.086 35.201 
02.32Kollektivtrafik 13.595 13.463 13.261 
02.35Havne 14 -29 0 

 

 

3:Forklaringertilregnskabsresultatet 
 

Jordforsyning 
Jordforsyningtil bolig-ogerhvervsformål er forløbet somforventet. 
 

Fritidsområder 
Mindreforbruget skyldes,at antallet afkrævedebadevandsanalyse erfaldet,prisen for analyserne er 
faldet, ogder har ikkeværet behov forgentagelseaf prøver ellerandrevæsentligebadevandsproblemer. 
 

Naturbeskyttelse 
Mindreforbruget skyldesbl.a., at en del projekter er udsat til 2013. Midlerne ønskes derfor overført 
til2013. 
 

Vandløbsvæsen 
Udgiften til entreprenør er faldet væsentligt i forbindelse med udbud i 2012. I forbindelse med for-
bedringen af kommunens likviditet samt ”50 i 13” blev budgettet for vandløbsvedligehold beskåret 

med ca. 940.000 kr. i 2012. 
 

Miljøtilsyn 
Der er en merindtægt på ca. 215.000 kr. Detteskyldes enfokuseringogprioriteringaf opgaver, der er 
omfattet afgebyr. Mindreforbrugpåkonsulenter skyldesbl.a. omstrukturering i afdelingen mv. Belø-
bet ønskes overført til 2013. 
 

Grundvandsbeskyttelse/indsatsplaner 
Detteområdeer finansieret viagebyrer.  
 

Diverseudgifterog indtægter-Byudvikling, bolig-og miljøforanstaltninger 
Området, somdækker udgifter til rottebekæmpelse samtindfangningogaflivningaf vildkatte,er forlø-
bet som forventet. 
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Tømningsordning 
Tømningsordningen er forløbet somforventet. 
 

Affaldshåndtering 
Der var i budgetteret med etunderskud i 2012 for at bruge af den opsparede kapital. Opsparingen var 
oprindeligt startet med baggrund i at skabe økonomi til etableringaf en omlastestationi Hedensted-
området. Løsning med en omlastestation er indtil videre fravalgt, idet opgaven er udliciteret.  
 
Den opbyggedekapital er ultimo 2012 på ca. 10,5mio. kr. 
 

Fælles funktioner 
Mindreforbruget dækker over en række budgetjusteringer, der har givet et samlet mindreforbrug. 
1,055 mio. kr. af det uforbrugte beløb ønskes overført til asfaltarbejder i 2013.  
 
Transport og infrastruktur 
Vejdriften ergennemførtplanmæssigt inden forbudgettets rammer. Mindreforbruget kan henføres til 
bl.a. vejbelysning, hvor fortovsrenoveringer som følge af gadelysprojektet ikke blev så omfattende i 
2012, det forventes derimod gennemført i 2013. Vejafvandingsbidrag til Hedensted Spildevand A/S 
havde endvidere et mindreforbrug på 700.000 kr. Mindreforbruget på 1,0 mio. kr. ønskes overført til 
2013.  
 
Vintertjenesten har haft et merforbrug på ca. 2,2 mio. kr. som følge af en lang sæson med skiftende 
vintervejr, der giver mange udkald til saltning og snerydning.    
 

4:Åretdergik 
 

Naturbeskyttelse 
Der er løbende1-2 større projekterigang. De flesteressourcer ergået tilnødvendignaturpleje af kom-
munalearealer(bl.a. græsning), kommunale fortidsminder, tiltagfor beskyttedearter samtsåkaldte3. 
mandsprojekter, hvor kommunen understøtter privateog foreningernes naturarbejde,fxanlæggelse af 
stier. 
 

Miljøtilsyn 
Med baggrund i personalemangel samt omstrukturering i afdelingen er der et uforbrugt budget på 
993.600 kr. Dette beløb ønskes overført til 2013, da fokus fortsat skal prioriteres påtilsyn ogmiljø-
godkendelserpålandbrugog andet erhverv og ikke mindst på nedenstående opgaver, som skal oppri-
oriteres:  

 Miljøgodkendelse af 2 godkendelsespligtige fiskefabrikker, dambrug m.v. 
 Godkendelse af havbrugernes netvaskeri 
 Ansøgninger om råstofindvinding  
 Flere tilsyn som følge af tilsynsbekendtgørelse  
 Uoverensstemmelse mellem opkrævning af affaldsgebyrer og antallet af registrerede virk-

somheder  
 
Der er endvidere sket en stigning i antallet af især klagesager, tilsyn på virksomheder, der ikke er 
omfattet af reglerne om regelmæssigt tilsyn samt håndhævelsessager: 

 2010 2011 2012 
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Klager *) 14 29 37 
Tilsyn**) 17 24 28 
Håndhævelse***) 97 117 169 

*)  Klager, der har medført egentlig sagsbehandling 
**)  Tilsyn på virksomheder, der ikke er omfattet af reglerne om regelmæssigt tilsyn,  
 dvs. tilsyn udover tilsynsplanen 
***)  Overtrædelse af gældende regler på alle virksomheder 
 
Grundvandsbeskyttelse/indsatsplaner 
Arbejdetomkringudflytningaf Uldum vandværk er ikke som forventet blevet færdigt i 2012, men 
først i starten af 2013. Det uforbrugte beløb ønskes derfor overført til 2013 til betaling af sidste rate. 
 

Affaldshåndtering 
Hedensted Kommune harmed virkningfrajanuar2012 meldt sigud af denfaste leverandørkreds til 
Kraftvarmeværket iHorsens. Samtidiger kommunen indmeldtiL90 som fuldgyldigt med-
lem.Omlastningaf brændbart affald erherefter overdraget tilprivat entreprenør fremtil ogmed februar 
2014. 
 

Administration af erhvervsaffaldsgebyrer tager stadigmange ressourcer.Især nyeregler om er-
hvervsaffaldsgebyrer og fritagelser har taget megen administrativ tid.Der arbejdes løbende 
med affaldsplanforhelekommunen. 
 

Transport og infrastruktur 
De lange hårde vintre slider på vejnettet, og der bruges store ressourcer på at lappe ovenstående hul-
ler på vejene. Grøfter og underføringer langs vejene er et fokusområde, da kraftigere regn betyder 
periodevis stort pres på disse og afslører stoppede og underdimensionerede rørføringer. 
 

5:Udviklingstendenser 
 

Naturbeskyttelse 
Udarbejdelse af handleplaner på grundlagaf statens vand-ognaturplan blev påbegyndt i december 
2011. Finansieringaf realiseringenaf planerne forventes at ske delvist fracentralt hold, men devil 
under alleomstændigheder kræve en del mandetimeri administrationen. Selv ved 100 % ekstern fi-
nansieringvilprojektertrække pålikviditeten. 
 
I2013er der indsendt 4 ansøgninger om statslig finansiering af forundersøgelser af projekter for 
vandløbsrestaureringer (14 indsatsområder).  
 
Det omfattendearbejdemed naturpleje fortsætter, idet de nyeNatura2000-planer kræver en stor 
indsats. 
 

Miljøtilsyn 
Påtilsyn og godkendelsesområdet sættes fortsat fokuspå at overholde minimumstilsynsfrekvenser 
samt undgåoparbejdelse af pukler af miljøgodkendelser. 
 
Pålandbrugsområdet erder indført et anmeldesystem til erstatningforvissetypergodkendelser. 
Anmeldelser ergebyrfri,hvorforindtægternefra miljøgebyr kan kommeunder pres. 
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Miljørisikovurdering efter den nye tilsynsbekendtgørelse vil sandsynligvis medføre, at der skal 
gennemføres yderligere tilsyn – udover minimumstilsynene.  
 

Grundvandsbeskyttelse/indsatsplaner 
Arbejdet med udflytning af Uldumvandværk, somblev igangsat i2011, færdiggøres primo i 2013. 
 

Affaldshåndtering 
Der forventes fortsat en stor administrativ byrdepå affaldsområdet. Pt. afventes regeringens nye res-
sourceplan. Ressourceplanen forventes at indeholde krav om bl.a. yderligere kildesortering af dag-
renovation, specielt vedrørende bioaffald og emballage.  
 

Kommunale veje 
Der er et øget fokus på vigtigheden af en velfungerende infrastrukturs betydning for bosætning og 
erhverv. Der arbejdes målrettet med at skabe grundlag for at give vejområdet et kvalitetsløft ved at 
løfte standarden med ny asfalt. 
 

Kollektiv trafik 
Den kollektive trafik forventes også fremover at blive tilpasset løbende til brugernes aktuelle kørselsmøn-
stre.  
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1:Præsentationafhovedområder 
 
Fritidsfaciliteter  
Vedligeholdelse af idrætsanlæg samt driften af Bjerre Herreds Amatørscene hører under fritidsfacili-
teter.   

 
Folkeskolenm.m. 
Kommunale folkeskolerogdehertil knyttede aktiviteter, såsom skolebiblioteker, skolefritidsord- 
ninger m.v. Derudover driftstilskud til idrætshaller og svømmehaller samt driften af de kommunale 
klubhuse. 

 
Ungdomsuddannelser 
Det ertilskud til uddannelse af elever, der har behov for støtte for at kommei gangmed en uddan-
nelse efter folkeskolen, som f.eks. skoleophold iforbindelsemed erhvervsgrunduddannelser mm 

 
Folkebiblioteker 
Det erdriften af dekommunale folkebiblioteker 

 
Kulturel virksomhed 
Det erdriften af musikskoler, dramaskoler mm. Herudover tilskud til museer, lokalarkiver og for-
samlingshuse. 

 
Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 
Det erstøtte tilfolkeoplysendevoksenundervisning, lokaletilskud, ferieaktiviteter, frivilligt folkeop-
lysende foreningsarbejde og daghøjskoler samtlov omungdomsskoler oglovom produktionsskoler. 

 
Dagtilbudtilbørnog unge 
Det er kommunale og private børnehaver, kommunal dagpleje, kommunale integrerededaginstitu-
tioner samt særligedagtilbud efter Dagtilbudsloven. 

 
2:Regnskabsresultat 

Børne-, Undervisnings- og Kulturudvalg 
Udvalgetsdriftsområder–nettoudgifteri1.000kr. 

Oprindeligt 
budget2012 

Korr.bud- 
get2012 

Regnskab 
2012 

Børne-, Undervisnings- og Kulturudvalg i alt 772.830 765.968 761.540 
00.32Fritidsfaciliteter     3.740     3.959     3.774 
03.22Folkeskolenm.m. 498.637 494.929 494.603 
03.30Ungdomsuddannelser 3.036 3.036 3.855 
03.32Folkebiblioteker 13.455 13.657 13.731 
03.35Kulturelvirksomhed 6.036 6.375 5.830 
03.38Folkeoplysningogfritidsaktiviteterm.v. 31.787 33.090 31.917 
05.22 Central refusionsordning            0            0      -339 
05.25Dagtilbudtilbørnogunge 216.138 210.922 208.169 

 
 

 
 
3:Forklaringertilregnskabsresultatet 
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Fritidsfaciliteter 
I slutningen af år 2012 har man udskudt enkelte vedligehold til 2013. Derfor er der et mindre restbe-
løb.  

 
Folkeskolen m.m. 
Skoler:Budget 2012 byggedepåen forudsætningom stort set uændret elevtal på5.947elever i kom-
munens 0.-9. kl. inkl. specialklasser. Det faktiske tal elevtal pr. 5. september 2012 var 5.862.  
 
Der var i budget 2012 indarbejdet de budgetmæssige konsekvenser af første fase i ’Udviklingsplan 
for specialundervisningsområdet’. Det betød, at der for skolerne ikke længere var hjælp at hente i 
centrale puljer, idet skolerne fik et øget inklusionsråderum gennem en udlægning af ressourcer fra 
centrale budgetter, der bl.a. vedrørte: 

- Forvaltningspulje til specialpædagogisk bistand. 
- Praktisk støtte og støtte til handicappede. 
- AKUT-midler på fælleskonto. En central pulje til pludseligt opståede behov. 
- Specialafdelinger. Normeringsreduktion med helårsvirkning i 2012. 
- Special-SFO’er. Normeringsreduktion med helårsvirkning i 2012. 
- Enkeltintegrerede elever i Korning samt hørebørnsgruppen på Stjernevejskolen blev side-
stillet med specialafdelinger. 
- SFO-støtte samt støtte til børn i brobygningsperioden indgik i tildelingen. 

 
For specialundervisningsområdet og de eksterne specialtilbud blev en besparelse på 4 mio. videre-
ført i budget 2012 med en forventning om, at området fremover styres med udgangspunkt i den 
samlede ramme og de vedtagne reduktioner i forbindelse med 80 mio. kr. besparelserne i budget 
2011. 

 

Skolefritidsordninger:Budget 2012 togudgangspunkt ien forventningom et gennemsnitligt børnetal 
på1.861 børn i SFO’erne. Denfaktiske udviklingviste en stigningi børnetallet til 1.949. 

 
Folkeoplysningog fritidsaktiviteterm.v.:Der var ingen væsentligeændringer i budget 2012 ifor- 
hold til2011, ogregnskabsmæssigt erder ingen bemærkninger til disseområder. 

 
Generelt: Budgetforudsætningernei 2012 byggedepågodkendte normeringer med udgangspunkt 
i faktiske elev-ogbørnetali skolerogSFO’er. Dettegav etsammenhængende finansår, hvor regn- 
skabsoplysningerne fra2011 kunnebruges fremadrettet ibudgetopfølgningsøjemed. 

 
Styringsmæssigt varder i2012 fokus påsystematiskbudgetopfølgningmedsærligt fokus på føl-
gendeområder: 

 
 Overgang til Lønsumsstyring. Den primæredel afudgifterne forskolevæsenet vedrører 

løn. Det lønrelaterede fokus drejedesig tidligere om sammenhængen mellemtime-
forbrugi forhold tilnormering; men fokus flyttes nu til sammenhæng mellem lønforbrug 
i forhold tillønbudget. En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Økonomi, un-
dervisning og skoleledere nåede efter forskellige analyser frem til en enkel model, der i 
få punkter beskriver, hvordan ”lønposen” på skoleområdet skulle være fra jan 2013. 

 Specialundervisning i segregeredetilbud.De administrativeprocedureromkringstyringaf 
udgiftertil specialtilbud i og uden for kommunen var i skærpet fokus. Månedlig opfølg-
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ning på elevniveau gjorde det muligt fraaugust 2012 at fastlægge, hvilken skole der må-
ned for måned var betalingsforpligtiget. 

 Befordring afelever til Specialtilbud.Ud fra de politisk vedtagne visitationskriterier i 
form af retningslinjer forbefordringtil specialtilbud blev området styret med tæt bevågen-
hed. De daglige udgifter til personbefordring svingede mellem 42.000 og 49.000 kr. 
Dermed var taxaudgifterne inkl. befordringtil eksternespecialtilbud i Horsens ogVejle på 
samme niveau som før hjemtagning af ekstern befordring. 

 
De decentrale enheder: Fra 2011 blev der overført 7,0 mio. kr. til budget 2012. Regnskab 2012 
for skolerne og øvrige decentrale enheder udviser nu en næsten uændret overførsel på ca 6,6 
mio. kr.  Lærerrotation i 2012-13 indebærer at op mod 100 lærer får et kompetenceløft gennem 
rotationsuddannelse. Uddannelsesforløbet indebærer, at lærervikarer først ansættes 6 mdr. i løn-
tilskud og derpå 6 mdr. ordinær ansættelse. Til at dække denne lønudgift overføres endvidere 
1,3 mio. kr.  
 
Forskolevæsnet viser den økonomiske udviklingi forhold tildet oprindeligebudget et mer-
forbrugpå enkelteområder. Merforbruget kan henføres til følgendeområder: 

 Størreudgifter til produktionsskoler ogEGU-forløb. 
 Størreudgifter til UU. 
 Størreudgifter til 0-fleksjob (finansieret af andet Jobcenter). 

 
Tilsvarendeviserden økonomiske udviklingi forhold tildet oprindeligebudgetet mindreforbrug-
pånogle områder.Mindreforbruget kan henføres til følgendeområder: 

 Mindreudgifter til SFOpga. ekstra forældrebetalinggrundet flere børn. 
 Mindreudgiftertil befordring. 
 Mindreudgifter syge-og hjemmeundervisning. 

 
Ungdomsuddannelser 
Der har været størreudgifter til ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov, produktionssko-
lerogEGU end forventet. 

 
Folkebiblioteker 
Regnskab2012 viser, atudgifternetil drift affolkebibliotek svarer til det korrigerede budgetteret. 

 
Kulturel virksomhed 
Driftsresultatet for musikskole, samt billed-ogdramaskolen viser samlet set, at der eret lille over- 
skud. For Ungdomsskolen spiller budgetudvidelser som følge af overtagelse af Rakettens lokaler 
på Ungdomsgården og opstart af Skjoldskolens afdeling Fjorden ind. 

 
Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 
Driftsresultatet forUngdomsskole, klubber, SSP-samarbejde ogheltidsundervisning viser samlet 
set, at der er et lille overskud. En del af overskuddet er elevbetalinger, som skal bruges til rejseak-
tiviteter i 2013. 
 
Der har i 2012 været lidt højere aktivitet vedr. voksenundervisning end budgetteret. I forhold til 
det oprindelige budget, var der et større mindreforbrug på lokaletilskud, da der i 2011 var et fald i 
antallet af foreningstimer i hallerne. Dette fald var ikke indregnet i det oprindelige 2012 budget. 
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Dagtilbudtilbørnog unge 
Der har set overåret været et mindreforbrugi forhold tildet oprindeligebudget på9,3 mio. kr. 
excl. udgiftertil forsikringer. Regnskabet dækkerover en stor rækkeændringer i forhold tildet op-
rindeligebudget. 

 
Merforbruget/mindreindtægterne kan primært henføres til følgendeområder: 

•Indkøb af ledelsesredskabet ActivitY  
- IT  
- Inventar til nye vuggestuepladser 

 
Mindreudgifter kan primært henføres til følgendeområder: 

•Lukningen af Specialbørnehaven Åkanden 
 

Der har i 2012 i lighed med 2011 været tale om et fald ibørnetallet, idet derforbørn i alderen 0-5 
børn er sket et fald på i alt170 børn.Iforhold tilantallet af børn passet idekommunale institutioner 
og dagpleje betyder, at deri alt blev passet 125 færre børn i 2012 end i 2011. 

 
Udgiftentil den samlededagplejeområde erca. 9,2 mio. kr. lavereend budgetlagt. Der er hen over 
året reduceret iantallet af dagplejerefor at tilpasse detfaldendebørnetal. Tilpasningen sker dogal-
tid forsinket, dadagplejerne generelthar langeopsigelsesperioder 

 
4:Åretdergik 
 
Fritidsfaciliteter 
Udskudte opgaver fra 2011 blev gennemført. Beskæringer af de levende hegn ved boldbanerne blev 
ikke foretaget pga. vejret. I 2011 blev der oprettet en særlig pulje til lysanlæg, som skal anvendes til 
ekstraordinære vedligeholdelser på lysanlæggene. Allerede året efter i 2012 var der behov for midler 
fra denne pulje. For at danne sig et overblik over alle lysanlæggene i kommunen er der udarbejdet en 
detaljeret rapport, som beskriver vedligeholdelsesbehov mv. 
 
Folkeskolenm.m. 
Undervisningsfagligt blev ’Udviklingsplan for specialundervisningsområdet’ dagsordenssættendei 
2012 suppleret med ny lovgivning på området. Udviklingsindsatsen var påmange af kommu-
nens skoler forenet itemaet ’Inklusion’ og derudover blev fokus rettet mod digitalisering af bør-
ne- og undervisningsområdet. Vurderingenaf det det fagligeniveau forHedenstedKommunes 
samledeskolevæsen blev foretaget på grundlag af kvantitative rammebetingelserogresultater-
sammenholdtmed demerekvalitative nuancerfremkommet i dialogen med de enkelteskoleledel-
ser. 
 
I 2012 blev halkoordinationsudvalget nedlagt. Man har i stedet fundet en ny samarbejdsform 
med hallerne. Der afholdes mindst et årligt stormøde med halbestyrelserne. Endvidere er der 
nedsat et ideudvalg, som udspringer af projekt ”Nyt liv i gamle haller”. 
 
Folkebiblioteker 
År2012 var præget afarbejdet med indsatsområderneservice, lokal synlighed ogdigital udvikling. 
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Medden udarbejdedevision 2015 vil biblioteket værekendt ogbruges,fordibiblioteket er et dyna-
misk møde-ogmediecenter, har åbent når der er brugfordet, eren opsøgendeogaktiv medspil- le-
rogprioriterer den digitaleudvikling. 

 
Kulturel virksomhed 
IHedensted Musikskoleblev 2012 igenet år, hvor der ud over undervisningen var enrække arran-
gementer i formaf elevkoncerter, forårskoncert, skolekoncerter mm. 

 
Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 
Iungdomsskoleregi var2012 prægetaf arbejdet med Projekt 12-25. Den nu godkendte Ungestrategi 
kan hermed sætte kursen for det videre arbejde. 
 
I starten af 2012 afholdtes en festlig Award aften med ca. 800 deltagere. En gang i 2012 har der 
været mesterskabskåringer, hvor de idrætsudøvere, som har vundet et mesterskab blev hædret af 
bl.a. borgmesteren.  
 
For børnene var der i sommerferien to uger med Aktiv Ferie og initiativet afvikledes igen i efter-
årsferien. Omkring 1300 børn deltog i ca. 70 forskellige aktiviteter.  
 
I 2012 arbejdede man også videre med implementeringen af IT programmet Conventus i forenin-
gerne. Alle folkeoplysende foreninger er nu på Conventus, og Hedensted er landets førende kom-
mune på det digitale samarbejde med foreningslivet. Enkelte lokalråd og lokalarkiver har også ta-
get programmet i brug i løbet af 2012.  
 
Verdens næststørste cykelløb Giro d’Italia kørte dele af en etape i Hedensted Kommune. Dette 

skabte noget synlighed, og der var i ugerne op til flere lokale cykelevents. Giroen har sidenhen gi-
vet cykelinitiativerne et boost.  
 
Det statsfinansierede projekt ”Fritid til alle” startede i 2011. Projektet skal hjælpe alle børn og un-
ge til et aktivt fritidsliv. Der har i 2012 været stor aktivitet.  
 
Dagtilbudtilbørnog unge 
År2012 har dels været præget aftilpasninger i forholdtil et faldendebørnetal, men også af etable-
ringen af vuggestuepladser som led i at efterleve en politisk beslutning om, at 25 % af pladserne til 
de 0-2 årige inden 2014 skal være vuggestuepladser. 

 
Idagplejen er antallet afdagplejereblevet reduceret. Derer desudensendt et antal dagplejerepå-
PAUuddannelsen. 

 
Pådaginstitutionsområdet blev Skjold Idrætsbørnehave og Rårup Børnehave er sammenlagt til én 
institution, men fortsat på 2 matrikler. 

 
Ikonsekvens af, at der ertruffet beslutningom atarbejde langt mereinkluderendei kommunens 
dagtilbud, blev der desuden truffet beslutningomat indgåen samarbejdsaftale med Horsens 
Kommune i forhold tilat brugeHorsens Kommunes specialbørnehaveSpiren fremadrettet tilspe-
cialbørnehavebørnfraHedensted Kommune. Denneaftalebetyder,at Åkanden i Tørringlukkede i 
2012. 

 



 

Børne-, Undervisnings- og Kulturudvalg 
 

45 

Medbaggrundi 10 års planen forrenoveringaf daginstitutioner, blev der i2012 primært arbejdet i 
forhold tiletableringaf en heltnyinstitution som erstatningforJuelsbo iLøsning, og Børnehuset 
Tippen åbnede i efteråret 2012. 

 
Første halvår af 2012 har væretpræget af rotationsprojektet ominklusion. Derudover er der im-
plementeret et nyt ledelsesredskab ActivitY, bl.a. til at understøtte arbejdet med kvalitetsrappor-
ten. 

 
5:Udviklingstendenser 
 
Fritidsfaciliteter 
I henhold til rapport over lysanlæg fra 2011, er det forudsigeligt, at der i årene fremover skal udføres 
renoveringsarbejder udover det normale vedligehold.  
I 2013 anlægges ny boldbane i Ølholm efter aftale indgået i 2006. Der vil fremadrettet være fokus på 
behov for en idrætspolitisk beslutning om kunstgræsbaner i Hedensted Kommune. 

 
 

Folkeskolenm.m. 
På folkeskoleområdet kan der på kort sigt forventes et stabilt elevtal;men samtidigserbørnetallet i 
SFO’erneud til at værestigende, såder nu indmeldes en større andel afbørne-
ne.Ledelsesudviklingogorganiseringmedfælles ledelse vilvære et fokusområde for en rækkeskoler 
og lokalområder. Skolerenoveringer, ogsåset i forhold tiludviklingen i børnetallet, vilder fortsat 
skulle tages stillingtil. 

 
Fagligt bliver fokus sat på inklusionstemaet, digitalisering, den ventede folkeskolereform ”Gør 

en god skole bedre – et fagligt løft af folkeskolen”. Det overordnede formål er, at færre unge 

skal forlade folkeskolen uden at kunne regne, læse og skrive på et tilfredsstillende niveau. Der-
for ønsker regeringen, at alle børn skal være mere sammen med deres lærere end i dag, og at 
børnene skal have en varieret skoledag, hvor de også kan møde pædagoger eller andre voksne i 
løbet af skoledagen. Dette skal ses i sammenhæng med et øget fokus på effekt af folkeskolens 
resultater. Regeringen har opstillet tre mål for effekten af reformen, som man vil følge op på 
gennem konkrete måltal: 

1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan  
2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater 
3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes gennem respekt for professionel viden og praksis. 

 
Regelforenkling, styrket efteruddannelse af lærere og pædagoger, ”Bring your own device”, ak-
tivitetstid, lærernes undervisningsandel, digitale læremidler, evt. nye arbejdstidsregler pr. 1. au-
gust 2014 og det nye Fælleskommunale LedelsesInformationsSystem FLIS vil sandsynligvis 
komme til at præge det kommende arbejde. 
 
Dette skal ses i sammenhæng med de aktuelle effektiviseringsbestræbelser, denstrammebudget-
disciplin ogønsket ominnovation. Økonomistyringenvilkræve et implementeringsfokusi forhold 
lønsumsstyringsamt ressourceudlægningaf midler til segregeredespecialtilbud.Ledelsesmæssigt 
kan tidssvarende kompetenceudvikling,godt arbejdsmiljø og ledelse af inkluderendelæringsmil-
jøer blive relevante temaer. 
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Projektet ”Nyt liv i gamle haller” videreføres, hvor der bl.a. vil blive arbejdet på energioptimering og 

sundere mad i kommunens idrætsmiljøer. 
 
Kulturel virksomhed 
Teknik & Miljø, lokalarkiverne og Glud Museum vil fremadrettet arbejde på en database, som skal 
indeholde oplysninger om bevaringsværdige bygninger i kommunen. 
 
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 
Fritidsudvalget vil fortsat have fokus på de frivilliges vilkår og muligheder ud fra visionen ”He-
densted Kommune skal være Danmarks bedste kommune at være frivillig i”. Udviklingen af IT-
systemet Conventus fortsætter, og der er indtil videre indgået aftale indtil 31/12 – 2015. Der vil 
fremadrettet fortsat blive arbejdet med uddannelsestilbud til udvikling og stimulering af de for-
eningsfrivillige. Der vil fremadrettet være en del fokus på ældremotion, da antallet af personer i 
denne aldersgruppe er stigende. Målet er en harmonisering af ens betingelser for ældremotion i 
kommunen. Sammen med Horsens Kommune har man indgået samarbejde om udviklingen af et 
folkeuniversitet. Det statsfinansierede projekt ”Fritid til alle” fortsætter og ”Projekt Welcome” 

fortsætter også i årene fremover. 
 
Dagtilbudtilbørnog unge 
Den storeudfordringpådagtilbudsområdet er fortsat tilpasningen af pasningskapaciteten i forhold 
til antallet afbørn, der har brugforen plads, når visamtidighele tiden skalsikreos at havetil- stræk-
keligt med pladser ihenhold tilat overholdepasningsgarantien. Det sermed denuværende progno-
ser ud til, at børnetallet vilfalde dekommende år, dogmed storeudsvingi de enkelteskole- distrik-
ter. I 2013 og 2014 bliver der især tale om tilpasning af kapaciteten i dagplejen. 

 
Meddet faldendebørnetal vil antallet afbørni enkeltelokalområder blive så lille, at det vil være 
hensigtsmæssigt at etablere et tættere samarbejde mellem f.eks. gæstedagplejehuse og børneha-
ver. 

 
Endeligvilarbejdet medat inkludere flerebørni tilbud, der er såtæt påbørnenes hjemlige miljø og 
sålidt indgribendesom overhovedet muligt, fortsat betyde,at TIPteamets (team forinkluderende-
pædagogik) opgaver bliver langt mere konsulterende. 
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1:Præsentation af hovedområder 
 

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

 
Aktivitetsbestemt medfinansiering 
Medfinansiering af borgerens brug af sygehus- og sygesikringsydelser. 
 
Tandpleje 
Vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje i henhold til sundhedslovens § 127 til alle 
børn og unge under 18 år med bopæl i kommunen. Forebyggende og behandlende tandpleje i hen-
hold til sundhedslovens § 131 til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk 
eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. Et specialiseret 
tandplejetilbud i henhold til sundhedslovens § 133 til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede 
m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksis-
tandplejen eller omsorgstandplejen. 
 
Sundhedsfremme 
Forebyggende og sundhedsfremmende tilbud i henhold til sundhedslovens § 119 til borgerne. Op-
følgende patientrettet forebyggelse af sygdomsspecifik eller tvær-diagnostisk karakter, herunder 
patientuddannelse med fokus på livsstil og mestring af livet med kronisk og langvarig fysisk og 
psykisk sygdom i henhold til politisk sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og Hedensted 
Kommune, for borgere med KOL, Diabetes, AKS og Cancer samt angst. Rammerne for samarbej-
de mellem regioner og kommuner på sundhedsområdet er reguleret af sundhedslovens § 203-205. 
Forebyggelse i forhold til Kost, Rygning, og Motion i henhold til politisk sundhedsaftale mellem 
Region Midtjylland og Hedensted Kommune. I aftalen er indsatsen i forhold til rygestop højeste 
prioritet i aftaleperioden (2011-2014). 
 
Sundhedspleje 
Vederlagsfri sundhedsvejledning, bistand samt funktionsundersøgelse ved en sundhedsplejerske i 
henhold til sundhedslovens § 121 til børn og unge indtil undervisningspligtens ophør. To veder-
lagsfri forebyggende helbredsundersøgelser ved sundhedsplejerske i henhold til sundhedslovens § 
121, stk. 2, til børn og unge i den undervisningspligtige alder. Øget vederlagsfri indsats, herunder 
øget rådgivning samt yderligere forebyggende undersøgelser i henhold til sundhedslovens § 122 til 
alle børn og unge med særlige behov indtil undervisningspligtens ophør. Tværfagligt beredskab, i 
henhold til sundhedslovens § 123, der skal sikre, at børn og unge med særlige behov bliver tilgo-
deset, således at den enkeltes udvikling, sundhed og trivsel fremmes. Vederlagsfri vejledning om 
almene sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende foranstaltninger i henhold til sundhedslo-
vens §124 til skoler, daginstitutioner og dagplejen. 
 
Andre sundhedsudgifter 
Sengedage på hospice.  
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Tilbud til børn og unge med særlige behov 
Børn og unges ophold i plejefamilier, netværksfamilier, opholdssteder, eget værelse, kost- og ef-
terskoler, skibsprojekter og kommunale, regionale og selvejende institutioner for børn og unge, 
hvor der er truffet afgørelse om anbringelse uden for hjemmet. Forebyggende foranstaltninger for 
børn og unge, herunder konsulentbistand, praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet, fami-
liebehandling, døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og 
andre medlemmer af familien, aflastningsordninger (med mindre det er i forbindelse med et op-
hold, i de tilfælde skal udgiften afholdes sammen med døgnforanstaltningen), personlige rådgivere, 
fast kontaktpersonordninger og formidling af praktikophold. Betalinger til andre kommuner og re-
gioner der driver sikrede døgninstitutioner. Udgiften fordeles til kommunerne efter delvis objekti-
ve kriterier (14 til 17 årige) og delvis efter grundtakst. 

 
Tilbud til ældre og handicappede 
Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne § 96. Hjælp, omsorg eller 
støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer med betydelignedsat fysisk 
eller psykisk funktionsevne § 85 herunder støtten til bofællesskaber i Hedensted Kommune. 

 
Tilbud til voksne med særlige behov 
Alkoholbehandling og behandling af stofmisbrugere herunder driften af Rusmiddelcentret i Løs-
ning. Botilbud til længerevarende ophold § 108 og midlertidigt ophold § 107 til personer som på 
grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har 
behov herfor. Den største udgift her går til betalinger for ophold i andre kommuner eller regioner.  
Ledsagerordninger § 45, personer mellem 16– 18 år og § 97, personer under 67 år, der ikke kan 
færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevneskal tilby-
des 15 timers ledsagelse om måneden. § 103 personer under 65 år som på grund af betydelig ned-
sat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fasthol-
de beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter an-
den lovning skal tilbydes beskyttet beskæftigelse. § 104 personer med betydelig nedsat fysisk el-
ler psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer skal tilbydes aktivitets-og samværstil-
bud for at opretholde eller forbedre personlige færdigheder eller livsvilkår. 

 
Kontante ydelser 
Merudgifter vedr. forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne § 41, merudgifter for voksne med 
nedsat funktionsevne § 100, hjælp tildækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af 
børn med nedsat funktionsevne § 42 og udgifter i.f.bm. køb af træningsredskaber, kurser, hjælpe-
re m.v. i.f.bm. hjemmetræning § 32 stk. 8. 
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2: Regnskabsresultat 
 

Social- og Sundhedsudvalg 
Udvalgets driftsområder – nettoudgifter i 1.000 kr. 

Oprindeligt 
Budget 2012 

Korr. Budget 
2012 

Regnskab 
     2012 

Social- og Sundhedsudvalg i alt 447.817 461.722 457.814 
03.32 Folkeskolen m.m. 2.571 1.808 1.185 
04.62 Sundhedsudgifter m.v. 176.053 174.862 174.938 
05.22 Central refusionsordning -5.319 -6.877 -8.786 
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 90.188 97.659 96.397 
05.32 Tilbud til ældre og handicappede 78.811 83.789 87.696 
05.35 Rådgivning 761 889 808 
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov 92.120 98.380 93.934 
05.46 Tilbud til udlændinge 82 150 102 
05.57 Kontante ydelser 11.561 10.071 10.608 
05.72 Støtte til frivilligt soc. arbejde og øvr. sociale formål 988 990 932 

 

 

3: Forklaringer til regnskabsresultatet 
 

Generelle bemærkninger 
Det samlede driftsregnskab for Social- og Sundhedsudvalget viseret overskud for 
2012 på ca. 4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. 
 
Specialpædagogisk bistand for voksne 
Ved kommunesammenlægningen i 2007 blev der afsat et beløb svarende til Hedensted Kommunes 
andel af den forventede udgift på landsplan på 5.6 mio. Udgiften har ikke i årene frem til og med 
2012 været højere end 3 mio. kr., og forventes heller ikke at overstige dette beløb i 2013. 
 
Aktivitetsbestemt medfinansiering 
Regnskabsresultatet for 2012 udviser et merforbrug på ca. 0,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede 
budget. Det korrigerede budget indeholder en reduktion på 568.000 kr. 
 
Tandplejen 
Regnskabsresultatet for 2012 udviser et mindreforbrug på 311.000 kr. i forhold til det korrigerede 
budget. Det korrigerede budget indeholder en reduktion på 400.000 kr., som allerede er overført til 
2013. Mindreforbruget overføres til 2013. 
 
Sundhedsfremme 
Regnskabet viser et mindreforbrug på 215.000 kr., som overføres til 2013. 
 
Sundhedsplejen 
Regnskabsresultatet viser et overskud på 189.000 kr., hvilket overføres til 2013.  
 
Botilbud til længere varende og korterevarende ophold 
Hedensted Kommune har siden 2010 haft specielfokus på dette område. Som i 2011 har der 
specielt inden for psykiatrien været hjemtagelser af borgere, som har ønsket at vende tilbage til 
lokalområdet. Denne udvikling har dog taget en forventet drejning i 2012. Kun få af de borgere, 
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som bor uden for Kommunen ønsker at vende tilbage. Desuden er der borgere, som kræver så 
omfattende en indsats at det ikke ville være forsvarligt at hjemtage.  
 
Der er i 2011 sket en konteringsmæssig korrektion af udgifterne til § 85, § 107 og § 108, således 
at en del udgifter der tidligere blev konteret under § 107 og § 108 midlertidige og længerevaren-
de botilbud, nu konteres under forebyggende foranstaltninger for ældre og handicappede, derfor 
bør budget og regnskab for områderne 053833, 053850 og053852 ses under et. 
 
Botilbud § 107 og § 108 samt støtte i hjemmet herunder bofællesskaber § 85 
 

Excl. Tilskud fra særlig dyre enkeltsager Oprindelig 
Budget 
2012 

Korr. 
Budget 
2012 

Regnskab 
2012 

05.32.33 Forebyggende indsats forældre og handicappe- 
De§ 85 (støtte til borgere i eget hjem herunder bofælles-
skaber) 

64.363 70.440 72.523 

05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold § 108 42.539 46.422 46.432 
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold § 107 18.015 16.948 12.919 
I alt 124.917 133.810 131.874 

 
Sundhedsudgifter m.v. 
Der har været betalinger til regioner for færdigbehandlede somatiske patienter, der ikke er blevet 
udskrevet. 
 
Tilbud til børn og unge med særlige behov 
Samlet set er der på børneområdet sket en stigning i udgifterne på børn med adfærdsproblemer, 
hvorimod udgifterne på handicappede børn er hold i ro. 
 
Merudgifter til børn § 41, Merudgifter til voksne § 100 og tabt arbejdsfortjeneste § 42 
Udgifterne er faldet væsentligt, og det har bl.a. sammenhæng med en skarpere fokus på, hvorvidt 
det enkelte barn tilhører målgruppen i lovmæssig forstand. Mange sager er blevet anket, og i langt 
de fleste har Kommunen fået medhold. 
 

4: Året der gik 
 
Tandplejen 
Børn og unge, der modtager det gratis tandplejetilbud fordeler sig med 57 % i privat praksis og 43 
% på kommunale klinikker – denne fordeling er stort set uændret i forhold til tidligere.  
 
På baggrund af ændring i Sundhedsloven gældende fra 1. januar 2013 er muligheden for frit at 
vælge privat tandlæge med egenbetaling på 35 % bortfaldet. Ligeledes er muligheden for at mod-
tage tandplejetilbuddet i anden kommunal tandpleje blevet begrænset til kun at omfatte børn/unge, 
hvor der er ” faglig begrundelse ” for ønsket. 
 
Antallet af børn og unge, der ikke modtager et regelmæssigt tandplejetilbud er fortsat faldende 
grundet det tværfaglige samarbejde med Familieafdelingen. 
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Antallet af omsorgspatienter er nu stigende med ca. 30 % flere patienter nu end i for et år siden. 
Dels er der kommet flere patienter til i den vestlige del af kommunen, dels er tilbuddet nu mere al-
ment kendt. 
 
I 2011 fortsatte den positive udvikling i Specialtandplejen. Tilbuddet er nu kendt bredt i kommunen, 
selv om det målrettede opsøgende arbejde ikke længere pågår. 
 
Sundhedsfremme 
I et KL-udspil i marts 2012 om Det nære sundhedsvæsen udfoldes visioner for kommunernes opga-
ver på sundhedsområdet. Efterfølgende indgik KL og regeringen en økonomiaftale, der tilførte 300 
mio. kr. ekstra til kommunernes opgavevaretagelse på sundhedsområdet. De indsatser, Sundheds-
fremmeafdelingen herefter forventes at løfte, er: 
 
Indsats rettet mod kronisk syge: 

 Type 2 diabetes 
 KOL rehabilitering 
 Hjerte-kar rehabilitering 
 Cancer rehabilitering 
 Styrkelse af kvalitet og volumen 

 
Borgerrettet forebyggelse: rg

 Tobak 
 Overvægt 
 Fysisk aktivitet 
 Mental sundhed 

Samt bidrage til forebyggelse vedr. alkohol, seksuel sundhed, indeklima, hygiejne, solbeskyttel-
se, mad og måltider 

 
Styring, opfølgning og kvalitetssikring af indsatsen: yr

 Lokale styringsredskaber 
 Ledelsesinformation. 

 
I 2012 gennemføres Sundhed på tværs af alle forvaltningsområder således, at sundhed kan bidrage 
til andre områders mål og samtidig øge folkesundheden.  
 
Sundhedspleje 
I sundhedsplejen er svangreomsorgen under hastig forandring. Indlæggelsestiden efter fødslen er 
faldet markant, mor og barn sendes hjem før amningen er etableret. I samme periode er antallet af 
genindlæggelser steget med 16 % på landsplan, ligesom har været en markant stigning i ydelser hos 
vagtlægen. For at forebygge disse genindlæggelser indførte sundhedsplejen i Hedensted et tidligt 
barselsbesøg til alle nybagte familier. Det ekstra besøg har vi kunnet tilbyde inden for rammerne 
ved omlægning af fast telefontid, og i kraft af et faldende fødselstal. 
 
Tilbud til børn og unge med særlige behov. 
I 2011 var der 299 underretninger og dette tal er i 2012 steget til 362. Der har i året været en stig-
ning i antallet af anbringelser, specielt på opholdssteder.  Desuden har der været en kraftig stig-
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ning i udgifterne til den forebyggende del, specifikt har der været en stor stigning i bevilling af 
kontaktpersoner. 
 
Tilbud til ældre og handicappede 
Forebyggende indsats for ældre og handicappede (Pædagogisk støtte § 85) har også i 2012 haft en 
tilgang af personer, idet primært gruppen med diagnosen ADHD er øget og søger støtte efter den-
ne bestemmelse. Andre faggrupper kan således have ønske om, at støtten iværksættes for at kunne 
nå mål eller krav i forhold til egen lovgivning. Samtidig med det øgede antal er der samtidig sket 
en række mindre reduktioner i ydelserne på området. 

 
Tilbud til voksne med særlige behov 
Handicap- og Psykiatriafdelingen har igen i 2012 haft meget fokus på reduktion af udgifterne på 
området ”længerevarende botilbud” men antallet af borgere, som hjemtages er efterhånden få.  
 
 
5: Udviklingstendenser 
 
Sundhedsudgifter m.v. 
Omlægning af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet tilsiger en ny incitamentsstruk-
tur. Strukturen understøttes af samarbejdsaftaler og fælles sundhedspolitiske målsætninger mellem 
alle kommunerne i Region Midtjylland om at løfte stadig mere komplekse opgaver. Målet med de 
fælles sundhedspolitiske målsætninger er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne 
om, hvilke sundhedsydelser man leverer til borgerne på udvalgte områder, og hvad man som sam-
arbejdspartner kan forvente, at alle kommunerne i regionen kan løfte.  
 
En omfattende analyse af medfinansieringen fordelt på diagnoser og aldersgrupper og med bench-
marking til øvrige kommuner i Region Midtjylland udpeger mulige og relevante områder for sund-
hedsindsatsen i kommunen.  
 
Sundhedsplejen 
Sundhedsplejen er, som led i organisationsændringerne i 2011, nu en del af Social og Sundhed. 
Denne omorganisering giver især god mening i det tværfaglige samarbejde omkring børn og famili-
er med særlige behov, hvor samarbejdet er blevet bredere. Nye udviklingstendenser ses i KL´s ud-
spil om det nære sundhedsvæsen, her peges på behov for at styrke sundhedsplejens rolle i førskole-
alderen. Et behov som er i overensstemmelse med tanker og drøftelser der aktuel er i Social 
og Sundhed. 
 
Omsorgs- og Specialtandpleje 
I Specialtandplejen forventes yderligere udvikling i antallet af tilmeldte, idet vi endnu ikke er nået 
til "mætningspunktet". 
  
I Omsorgstandplejen ventes fortsat en yderligere stigning i antallet af tilmeldte. Efter lovændring i 
december 2012 kan omsorgspatienter ikke længere gives af tandteknikker og privat tandlæge. Har 
betydet at omsorgspatienter i kommunal regi er steget med 50 %. 
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Tilbud til børn og unge med særlige behov 
Handicapafdelingen: Der forventes ikke nogen stigning i udgifterne, da der stadigvæk vil være me-
get fokus på om det enkelte barn tilhører målgruppen. Endvidere vil der være fokus på transporten 
af handicappede børn til primært special- SFO. Der er på både handicap- og familieområdet indgået 
et tættere samarbejde med Jobcentret, således at de 15 – 18 årige primært bliver tilknyttet mentor fra 
denne afdeling. 
 
Familieafdelingen: Antallet af anbringelser skal holdes på nuværende status. Der bliver også her sat 
fokus på udgifterne til transport og der strammes op i forhold til bevillinger af kontaktpersoner, ef-
terskoleophold og af eksterne ydelser. Der vil i 2013 blive etableret en modtagegruppe, således at 
antallet af sager der lander på socialrådgivernes borde forhåbentlig kan reduceres ved denne form 
for visitation  
 
Tilbud til ældre og handicappede 
Handicapafdelingen løser flere opgaver i de handicappede borgeres eget hjem som kan være i et-
kommunalt botilbud eller i eget hjem i distrikt. Denne udviklingstendens vil forsætte. 
 
Tilbud til voksne med særlige behov 
Der vil fortsat blive sat fokus på beskyttet beskæftigelse og aktivitets-og samværstilbud. Flere tiltag 
vil blive oprettet i Hedensted Kommune. 
 
Rusmiddelcentret 
Selvhjælps- og pårørendegrupper er oprettet i 2011, og der ventes at blive sat endnu mere fokus 
pådenne udvikling de kommende år. 
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1. Præsentation af hovedområder 
 
Området dækker pleje og praktisk bistand (hjemmepleje), madservice og sygepleje til alle borgere, 
der er visiteret til hjælp, samt ældrebesøg til borgere over 75 år og pasning af dødende i eget hjem. 
Desuden drift af alle plejecentre, dagcentre, daghjem, træning og hjælpemidler samt køkkener.  
 

2. Regnskabsresultat 
 

Seniorudvalg 
Udvalgets driftsområder – nettoudgifter i 1.000 kr. 

Oprindeligt 
budget 2012 

Korr. bud-
get 2012 

Regnskab 
2012 

  Seniorudvalg i alt 362.172  357.914  351.599 
       04.62 Sundhedsudgifter m.v. 16.930 17.626 17.742 
       05.22 Central refusionsordning -2.000 -2.000  -1.944  
       05.32 Tilbud til ældre og handicappede 331.692 325.537 317.896 
       05.35 Rådgivning 11.450 12.551 12.332 
       05.38 Tilbud til voksne med særlige behov 4.101 4.101 5.717 
       05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvr. sociale formål 0 99 -144 

 
3. Forklaringer til regnskabsresultatet 
 

Det samlede driftsregnskab for Seniorudvalget viser et overskud for 2012 på ca. 5 mio. kr. i forhold 
til det korrigerede budget.  
 
Senior Service gik i 2011 fra at være normeringsstyret til at blive kronestyret, og samtidig blev til-
deling af budget ændret på hjemmehjælpsområdet (frit valgområdet). I 2012 blev grupperne tildelt 
budget efter antal leverede timer. Det betyder, at grupperne afregnes på samme måde, som private 
leverandører. Planlægning, styring og effektivitet er derfor afgørende for gruppernes mulighed for 
at skabe balance mellem udgifter og indtægter. I 2011 gav omlægningen relativt store udfordringer 
for grupperne, men i 2012 er det lykkedes at finde balancen.  
 
Nedenstående tabeller viser udviklingen i leverancerne til borgere, som modtager hjælp i eget hjem. 
 
Tabel 1. Udviklingen i antallet af borgere der modtager hjemmehjælp i Hedensted Kommune. 
 2009 2010 2011 2012 
Antal borgere pr. uge kommunal leverandør 1.175 1.086 1.064 1.089 
Antal borgere pr. uge privat leverandør 209 231 262 299 
Antal borgere pr. uge anden leverandør 25 21 16 15 
I alt 1.409 1.338 1.342 1.403 

Kilde: CSC, trukket i uge 39. 
 
Der er imidlertid 4 ting, som man skal være opmærksom på: 
 

1. Der har i 2011-2012 været en ombygning af plejecenter Kirkedal. Det betyder, at der indtil 
åbningen af plejecentret har været 14 færre pladser, hvilket kan have afstedkommet den 
stigning i antallet af borgere, der modtager hjælp i eget hjem mellem 2011 og 2012. 
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2. Efter åbningen af de nye pladser på Kirkedal Plejecenter i 2012 kunne man ikke umiddelbart 
besætte alle 14 nye pladser. Derfor flyttede man nogle af de mest komplekse og plejekræ-
vende borgere ind på centret. Dermed mindskede man stigningen i antallet af borgere der 
modtager hjemmehjælp i 2012. 

3. Fra 2012 har man helt adskilt sygeplejeydelser (Sundhedsloven) og ydelser til hjemmehjælp 
(Serviceloven), hvorfor man skal være varsom med sammenligninger mellem 2012 og de 
andre år (se også senere afsnit om sygeplejeydelser). 

4. Omkring udviklingen på seniorområdet bør der samtidigt tages højde for, at dels antallet af 
ældre borgere stiger indenfor de nærmeste år(se afsnit om demografi)og dels er der flere 
borger, der kræver meget hjælp, hvilket blandt andet skyldes accelererede indlæggelsesfor-
løb, hvor borgeren kommer tidligere hjem og kræver meget pleje i en periode. 

I årene 2011 og 2012 har der været gennemført forsøg med korttidsophold på Løsning Plejecenter. 
De 19 korttidspladser erstatter de tidligere aflastningsstuer, som var fordelt på kommunens pleje-
centre. Evalueringen af projektet angiver, at der ugentligt er sparet knap 400 timers hjemmehjælp.  

 
Tabel 2. Udviklingen i antal visiterede timer pr. uge fordelt på leverandører, 2009-2012. 
 2009 2010 2011 2012 
Antal timer pr. uge kommunal leverandør 4.169 4.042 3.580 3.648 
Antal timer pr. uge privat leverandør 116 129 150 163 
Antal timer pr. uge anden leverandør 704 730 603 581 
I alt 4.989 4.901 4.333 4.392 

Kilde: Budgetbemærkninger diverse år, samt visitationen, Senior Service. Tal er trukket for uge 39 
alle år. 
 
Tabel 2 viser de visiterede timer efter § 83, det vil sige personlig pleje og praktisk hjælp. Man skal 
her være opmærksom på opsplitningen af ydelserne i 2010 og 2011. Serviceloven og Sundhedslo-
ven skilles ydelsesmæssigt således, at det tydeliggøres, hvem der har ansvaret for opgaven. Dette 
gør at man ikke bør sammenligne årene før og efter 2010.  
 
Tabel 3 – Udviklingen i visiterede timer delt på ydelsestyper hos de kommunale leverandører. 
  2011 2012 
Personlig pleje hverdag 107.949 102.397 
Personlig pleje øvrig tid 83.472 81.454 
Praktisk hjælp 36.467 35.100 
Nat 2.596 3.738 
Sygepleje delegeret – hverdag 6.475 16.758 
Sygepleje delegeret - Øvrig tid 6.510 15.447 

      

Timer i alt 243.469 254.894 
Kilde: CSC 
 
Det viser en stigning i visiterede ydelser hos de kommunale leverandører på 11.425 timer. Dette 
skyldes til dels en stigning i antallet af borgere (tabel 1) sammenholdt med mere komplekse borge-
re, der vælger at ville passes i eget hjem, dette kræver mange timers hjemmehjælp. 
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Udviklingen i borgere der modtager hjemmesygepleje er stigende (tabel 4) samtidigt med at antallet 
af ydelser der leveres både af sygeplejen og hjemmehjælpen øges. Dette sker på baggrund af flere 
og meres komplekse opgaver i hjemmesygeplejen. Eksempelvis udskrives mange borger hurtigt, det 
vil sige de ”færdigbehandles” i hjemmet. Der kommer mange nye behandlingsmuligheder, hvilket 

øger opgavemængden, da de gamle opgaver ikke forsvinder. 
 
Tabel 4. Udviklingen i antal borgere der modtager sygeplejeydelser i Hedensted Kommune 2008-
2012 

Juli 2008 Juli 2009 Juli 2010 Juli 2011 Juli 2012 
1.188 1.201 1.280 1.372 1.429 

Kilde: Kilde: Budgetbemærkninger diverse år, samt visitationen, Senior Service. 
 
Udviklingen i antallet af timer til sygeplejeydelser fra 2011 til 2012.  
 
Tabel 5. Udviklingen i antal timer til sygeplejeydelser, 2011-2012 

År 
Sygepleje- 
ydelser leveret af: 

2011 2012 

Sygeplejegrupperne 559 585 
Hjemmehjælpsgrupperne 598 788 
I alt 1.157 1.373 

Kilde: CSC, uge 39 
 
I løbet af 2012 blev den politisk besluttede harmonisering af aktivitetsområdet afsluttet. Der er nu 
daghjem og demensdaghjemspladser i alle 3 distrikter.  
 
Medio 2012 blev der etableret afdelingskøkkener med kostfagligt personale på 6 ud af 10 plejecent-
re (Højtoften blev udeladt, da lokaliteten nedlægges som plejecenter). 3 øvrige plejecentre gav ikke 
fysisk mulighed for ombygning. I stedet leveres maden fra et centralkøkken på plejecentret). Mo-
dernisering af produktionskøkkenerne i Løsning og Rårup er påbegyndt og afsluttes i løbet af 2013. 
Som forsøgsprojekt er der ansat en diætist på området i en deltidsstilling. Projektet er berammet til 
2 år. De samlede ændringer på køkkenområdet giver en årlig besparelse på 1,5 mio. kr. Beløbet ind-
går som en del af besparelsen på 10,3 mio. kr. til budget 2013.  
 
Hedensted Fysioterapi og Træning har overtaget et fysioterapi-klinik-nummer, hvilket har medført 
en øget aktivitet på ydernumrene og dermed også øgede udgifter til vederlagsfri fysioterapi. 
 

4. Året der gik 
 
Det regionale samarbejde/sundhedsaftaler det har i 2012 bevirket følgende ændringer på seniorom-
rådet. 
 
Region Midtjylland besluttede sammen med kommunerne at indføre opfølgende hjemmebesøg efter 
indlæggelse hos borgere over 78 år, der indlægges på ortopædkirurgisk eller medicinsk afdeling. 
Borgerne screenes af hospitalets personale med følgende faktorer i centrum: 
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• at forebygge genindlæggelser  
• at sikre større overensstemmelse mellem praktiserende lægers medicinliste og den 

faktiske medicin borgerne indtager. 
 
Borgere der vurderes at have gavn af et besøg – besøges af de forebyggende sygeplejersker, der 
hjælper borgerne med eventuelle problemstillinger således at indlæggelser forebygges. 
Dette tilbud er kun til borgere der indlægges i Region Midtjylland, da Region Syddanmark ikke har 
indført dette koncept og derved ikke screener borgerne over 78 år, der udskrives. 
 
Der er lavet nye Sundhedsaftaler på demens- og palliationsområdet. Disse medfører en øget opga-
vemængde til hjemmesygeplejen, da aftalerne indeholder krav om opfølgningsbesøg fra dem. 
 
Neurologi området er omlagt i Region Midtjylland, hvilket gør, at alle borgere i Hedensted kommu-
ne, der indlægges med mistanke om en blodprop – indlægges i Aarhus.Her startes behandlingen og 
borgeren flyttes i løbet af 2 døgn til enten det lokale Regionshospital eller til kommunen med støtte 
fra et udadgående neurologiteam.Det betyder, at borgerne kommer tidligere hjem og dem, der tidli-
gere kom til et rehabiliterings tilbud på Brædstrup, sendes nu hjem til kommunen, som skal løfte 
denne opgave – uden ekstra tilføring af midler til at løse opgaven for. 
 
Som følge af ovenstående er der sket en omlægning af de forebyggende hjemmebesøg til de + 75 
årige. Den gruppe af borgere, der er mellem 75 og 78 år, er meget selvhjulpne og mange framelder 
tilbuddet om et forebyggende besøg i hjemmet. Derfor er der lavet et forsøg med et samlet tilbud – 
hvor der arrangeres 3 møder i kommunen med forskellige workshops. Borgerne modtager en skrift-
lig invitation, hvor der samtidigt gives mulighed for at ringe og lave en individuel aftale om et be-
søg i hjemmet. Dette tilbud evalueres i foråret 2013. 
 
Alle de beskrevne tiltag, der har grund i ændrede opgaveløsninger i Regionen er gennemført inden-
for budgetrammen. 
 
Træningsafdelingen har opsagt kontrakt med de private fysioterapiklinikker i forhold til træning af 
borgere med genoptræningsplaner samt hjemtaget børnetræningen fra Thommysminde. Trænings-
afdeling har nu ansat terapeuter med særlige kompetencer som dels matcher de lægefaglige specia-
ler og specialer indenfor børneområdet. Herudover har træningsafdelingen siden 2010 – for eksterne 
midler - kørt et forløbsprogram for borgere med kroniske og diffuse smerter. Slutevalueringen viser 
signifikant forbedring i forhold til livskvalitet for deltagerne.  
 
Det centrale hjælpemiddeldepot, som blev etableret i 2011, har stærkt fokus på styringen af depotet, 
hjælpemidlerne og udbringningen, hvilket er nødvendigt, ikke mindst set i lyset af de udfordringer 
den stigende efterspørgsel efter hjælpemidler giver. Dels bliver der til stadighed udviklet nye hjæl-
pemidler, dels bliver vi ældre og ældre, og dels bliver lægerne dygtigere og dygtigere til at redde 
menneskeliv, med krav om betragtelige hjælpemidler til følge.  

 
5. Udviklingstendenser 
 
Nedenstående tabel viser udviklingen i befolkningssammensætningen i Hedensted Kommune for 
alle over 24 år. 
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Tabel 6 – Befolkningsfremskrivning i aldersgrupper i Hedensted kommune 

 
 
Som det ses af tallene sker der en stigning i løbet at de næste 5 år i befolkningsgrupperne over 65 
år. 
 
Tabel 7 - Forventet demografisk udvikling 2012-2016 for Hedensted Kommune (i %) 

  
      
 
Fra at sikre at der i de nærmeste år tages højde for dette, er det ved budgetlægningen for år 2013 
blev det besluttet at udarbejde en ressourcestyringsmodel til brug for budgetlægningen for år 2014. 
Modellen skal bidrage til at belyse ressourcebehovet på seniorområdet i takt med det stigende antal 
ældre. 
 
Med virkning fra 1.januar 2013 er budgettildelingen til plejecentrene ændret således, at budget til-
deles månedsvis på baggrund af beboernes aktuelle funktionsniveau.  
 
I forbindelse med budgetlægningen for 2013 blev det besluttet, at der skal etableres et 4 årigt for-
søgsprojekt med incitamentsstyring på seniorområdet.  
 
Der arbejdes i indeværende år på opstart af hverdagsrehabilitering. Projektet har til formål at gøre 
flere borgere delvis eller helt selvhjulpne og dermed reducere overforbruget på frit valgsområdet. 
 
Samtidig tilbydes interesserede borgere robotstøvsugere betalt af Hedensted Kommune. 
 
I indeværende år arbejdes der endvidere på en standardisering af sygeplejeydelser og mulighederne 
for ændrede afregningsprincipper overvejes.  
 
Borgere med genoptræningsplaner udskrives stadig tidligere i behandlingsforløbet, og med mere 
komplekse diagnoser. Det medfører øgede krav til volumen og specialiseringsgrad. Der ligger på 

2012 2013 2014 2015 2016

25-64 år 23940 23846 23759 23778 23739

65-79 år 5957 6190 6412 6538 6717

80+ år 1965 1985 2012 2052 2108
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landsplan forventninger om, at kommunerne ny-specialiserer sig som svar på den afspecialisering, 
der er sket i regionerne. Den øgede efterspørgsel efter vederlagsfri fysioterapi som borgere med 
kroniske sygdomme har krav på at modtage forventes fortsat at stige. 
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  Godkendelsespåtegning   
 

 

 

Revisionens påtegning vil fremgå af Hedensted Kommunes hjemmeside www.hedensted.dk 
umiddelbart efter Byrådets endelige godkendelse af regnskabet 25. september 2013. 
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  Ledelsespåtegning   

 

 

 

 

Ledelsens påtegning 
 

 

Økonomiudvalget har den 21. maj 2013 aflagt årsregnskab for 2012 for Hedensted 
Kommune til Byrådet. 

 

Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i 
overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Økonomi- og 
Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. 

 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et 
retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets 
økonomiske resultat. 

 

I henhold til Styrelseslovens § 45 overgiver Byrådet hermed regnskabet til revision. 
 

 

 

Hedensted Kommune, den 21. maj 2013 
 

 

 

 

Kirsten Terkilsen Jesper Thyrring Møller 
 

Borgmester Kommunaldirektør 
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 Telefon 79 75 50 00 
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 CVR. Nr. 29 18 95 87 
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 Hjemsted Hedensted 
 Regnskabsår 1. januar – 31. december 
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 David Stenvang, V  
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 Hans Jørgen Hansen, V  

 Kim Hagsten Sørensen, V  

 Lars Poulsen, V  

 Lene Tingleff, V  

 Ole Flemming Lyse, V  

 Ole Vind, V  

 Per Heller, V  

 Allan Petersen, O  

 Erik Kvist, O  

 Torsten Sonne Petersen, F  

 Birgitte Krusell, F  

 Torben Frandsen, C  

 Henrik Al leslev, A  

 Johnny B. Sørensen, A  

 Jørn Juhl Nielsen, A  

 Liselotte Hillestrøm, A  

 Kurt Lundsgaard, A  

 Peter Sigtenbjerggaard, A  

 Steen Christensen, A  

   

Kommuneledelse Jesper Thyrring Møller, Kommunaldirektør  

 Johan Stadil Pedersen, Vicekommunaldirektør  

 Vakant, Dagtilbudschef  

 Ejgil  Jessen Hansen, Social- & Sundhedschef  
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