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Mio. kr. Budget 
2022

Budget-
forslag 

2023

Indtægter Skatter -2.185,1 -2.426,4
Udligning og generelle tilskud -757,2 -610,0
Indtægter i alt -2.942,3 -3.036,4

Driftsudgifter m.v. Serviceudgifter 2.011,6 2.190,1
Generel sparemål 0,0 -52,0
Overførselsudgifter m.v. 825,5 816,2
Fremrykke "grønthøsteren" 0,0 -10,0
PL-regulering 0,0 -20,0
Pris- og lønstigninger 2024-2026 ca. 0,0 0,0
Drift i alt 2.837,1 2.924,3
Renter 1,8 4,6
Driftsudgifter m.v. i alt 2.838,9 2.928,8

Ordinær driftsvirksomhed i alt (- = overskud) -103,4 -107,6

Balanceforskydninger m.v. -6,4 4,6
Afdrag på lån 46,5 34,1
Afregning indefrosne feriemidler 7,2 7,0

Råderum til anlæg og kasse (- = råderum) -56,2 -61,8

Anlægsramme 56,2 61,8
  heraf anlægsprojekter 43,1 55,8
  heraf bygningsvedligehold 6,0 6,0
  heraf indskud i Landsbyggefonden 7,1 0,0

Kasseændring skattefinansieret område (+ = forbrug) 0,0 0,0

Forsyningsvirksomheder 26,7 -7,1

Kasseændring i alt (+ = forbrug) 26,7 -7,1

Genopretning af voksenhandicap området – likviditetsvirkning 25,3

Årets likviditetseffekt (+ = forbrug) 26,7 18,2

Hovedtal Budgetforslag 2023 - 2026

Hovedtal Budgetforslag 2023 - 2026



Økonomiudvalget 5

Udvalget for Beskæftigelse 25

Udvalget for Social Omsorg 30

Udvalget for Læring 47

Udvalget for Fællesskab 78

Udvalget for Vækst og Klima 82

Udvalget for Teknik og Miljø 84

Nye tværgående reduktionsforslag 90
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2023 2024-2026

Udmeldt Reduktionsramme årligt: 7.900.000 kr. 7.900.000 kr.

Reduktionsforslag samlet potentiale B2023: 8.004.000 kr.  8.092.000 kr.

Forslag 
nr.

Titel
Reduktion

Budget 
2023

Årlig reduktion
Overslagsår
2024 - 2026

ØU1 Overhead - INDTÆGTER 1.075.000 kr. 974.000 kr.

ØU2 Tilpasning af budget til direktørlønninger 210.000 kr. 210.000 kr.

ØU3 Tjenestemandspension 1.000.000 kr. 1.000.000 kr.

ØU4 Pulje - Borgmestersekretariatet 210.000 kr. 210.000 kr.

ØU5 Annoncer - Borgmestersekretariatet 50.000 kr. 50.000 kr.

ØU6  Beskæftigelse, Administrativ årsværk  
- omlægning anden aktør 

550.000 kr. 550.000 kr.

ØU7  Beskæftigelse, Reduktion i Administrationen  
- Ungeenheden 

262.000 kr. 262.000 kr.

ØU8 Beskæftigelse, Jobcenter 62.000 kr. 62.000 kr.

ØU9 Administrative møder med eksterne gæster 200.000 kr. 200.000 kr.

ØU10 Beskæftigelse - Borgerservice 100.000 kr. 100.000 kr.

ØU11 Tilpasning af budget - Kommunalbestyrelsen 100.000 kr. 100.000 kr.

ØU12 Omlægning af systemer - IT 600.000 kr. 600.000 kr.

ØU13 Lønbudget - vakancer mm. (Økonomi Personale & IT) 155.000 kr. 255.000 kr.

ØU14 Tildeling til special: Barrit, Løsning og Rask Mølle 600.000 kr. 600.000 kr.

ØU15 Personalereduktion i Stab og udvikling 704.000 kr. 704.000 kr.

ØU16 Kerneområde Beskæftigelse - rusmiddelcenter 60.000 kr. 60.000 kr.

ØU17 Byggesagsgebyr indføres igen - VTF 1.200.000 kr. 1.200.000 kr.

ØU18 Administration affald, genbrug og rottebekæmpelse - VTF 600.000 kr. 600.000 kr.

ØU19 Aktivcenter - Udvalget for Beskæftigelse 266.000 kr. 355.000 kr.

Økonomiudvalget
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Økonomiudvalget ØU1

1.     Kort beskrivelse af forslaget (vedlæg gerne beregninger og yderligere beskrivelse som bilag).

2.     Konsekvenser

3.     Afledt konsekvens på andre områder

4.     Økonomi – netto reduktion

Budget
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

    3.019.397    3.944.598   1.797.145           2.864.290           2.755.435           2.755.435           2.755.435 

          1.075.000              974.000              974.000              974.000 

Hvis institutionerne ikke får solgt lige så mange pladser som der er budgetlagt med, vil indtægten ikke kunne indhentes.

Reduktionsforslag nr:

Opgave vi stopper med:
Ny opgave / investering:
Øvrig reduktion:

Vi forventer en merindtægt på overhead vedr. salg af pladser på kommunens institutioner efter genberegning af takster 
og stigning i antallet af solgte pladser. Budgettet kan sættes op med ca. 1 mio. kr.

Indtægten dækker centrale administrationsudgifter for de ydelser andre kommuner køber ved Hedensted kommune - 
mellemkommunal betaling.

Overhead - INDTÆGTER

Ingen 

Regnskab Forventet merindtægt budget

Forventet netto reduktion fra 2023

Økonomiudvalget
Reduktionsforslag nr. ØU1
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Økonomiudvalget ØU2

1.     Kort beskrivelse af forslaget (vedlæg gerne beregninger og yderligere beskrivelse som bilag).

2.     Konsekvenser

3.     Afledt konsekvens på andre områder

4.     Økonomi – netto reduktion

Budget
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

    9.549.762   9.105.757          9.728.270   9.433.396   9.390.959   9.390.959   9.390.959 

     210.000      210.000      210.000      210.000 

Hvis der skal ansættes konsulenter fremover skal budgettet findes på en anden pulje eller område.

Reduktionsforslag nr:

Opgave vi stopper med:
Ny opgave / investering:
Øvrig reduktion: X

Der er afsat midler til ekstra konsulentstilling aflønnet på kommunaldirektørens lønkonto, denne stilling ophører fra 
2023, lønbudgettet kan derfor 2023 reduceres fra budgettet. Opgaverne vil blive løst af den øvrige administration.

Tilpasning af budget til direktørlønninger

Ingen

Regnskab Forventet reduceret budget

Forventet netto reduktion fra 2023

Økonomiudvalget
Reduktionsforslag nr. ØU2
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Økonomiudvalget ØU3

1.     Kort beskrivelse af forslaget (vedlæg gerne beregninger og yderligere beskrivelse som bilag).

2.     Konsekvenser

3.     Afledt konsekvens på andre områder

4.     Økonomi – netto reduktion

Budget
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

   11.420.734   10.145.020   11.615.800   10.614.456   10.563.784   10.563.784   10.563.784 
     1.548.169     1.454.355     1.560.480     1.446.866     1.440.059     1.440.059     1.440.059 

    1.000.000     1.000.000     1.000.000     1.000.000 

Ingen.

Reduktionsforslag nr:

Opgave vi stopper med:
Ny opgave / investering:
Øvrig reduktion: X

I takt med at der ikke bliver ansat tjenestemænd mere, falder udgifterne også løbende hertil.

Beregningen til tjenestemandspensioner er de sidste par år beregnet ud fra en afregningssats på 60%, som vurderes 
tilstrækkelig i stedet for de foreslået 68% i 2022 fra SamPension. Dette betyder at vi bruger lidt af vores bonusopsparing 
hvert år, dette skulle der også være økonomi til de næste år frem.

Tjenestemandspension

Regnskab Forventet reduceret budget

Forventet netto reduktion fra 2023

Økonomiudvalget
Reduktionsforslag nr. ØU3
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Økonomiudvalget ØU4

1.     Kort beskrivelse af forslaget (vedlæg gerne beregninger og yderligere beskrivelse som bilag).

2.     Konsekvenser

3.     Afledt konsekvens på andre områder

4.     Økonomi – netto reduktion

Budget
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

      179.723       932.987       315.020    102.272    100.898    100.898    100.898 

   210.000    210.000    210.000    210.000 

Uforudsete udgifter må finansieres på anden vis.

Reduktionsforslag nr:

Opgave vi stopper med:
Ny opgave / investering:
Øvrig reduktion: X

I forbindelse med tidligere organisationsændring, har der været et lille budgetoverskud der er blevet lagt i en pulje til 
uforudsete udgifter. Puljen er altså ikke øremærket til noget bestemt og kan derfor fjernes fra 2023.

Pulje - Borgmestersekretariatet

Ingen

Regnskab Forventet reduceret budget

Forventet netto reduktion fra 2023

Økonomiudvalget
Reduktionsforslag nr. ØU4
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Økonomiudvalget ØU5

1.     Kort beskrivelse af forslaget (vedlæg gerne beregninger og yderligere beskrivelse som bilag).

2.     Konsekvenser

3.     Afledt konsekvens på andre områder

4.     Økonomi – netto reduktion

Budget
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

        126.174         120.648         202.503      50.812      50.368      50.368      50.368 

     50.000      50.000      50.000      50.000 

Fremover skal der tages stilling til om det er nødvendig at alle slags annoncer kommer i avisen. Denne form for 
annoncering er dyr og ikke mange læser avis mere.

Reduktionsforslag nr:

Opgave vi stopper med:
Ny opgave / investering:
Øvrig reduktion: X

Budgettet til annoncer hos Borgmestersekretariatet halveres bla. via digitalisering af opgaven.

Annoncer - Borgmestersekretariatet

Ingen

Regnskab Forventet reduceret budget

Forventet netto reduktion fra 2023

Økonomiudvalget
Reduktionsforslag nr. ØU5
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Økonomiudvalget ØU6

Beskæftigelse, Administrativ årsværk -   omlægning anden aktør 

1.     Kort beskrivelse af forslaget (vedlæg gerne beregninger og yderligere beskrivelse som bilag).

2.     Konsekvenser

3.     Afledt konsekvens på andre områder

4.     Økonomi – netto reduktion

Budget
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
3.645.491    4.094.254    3.829.361    3.279.361    3.279.361    3.279.361    3.279.361    

550.000 550.000 550.000 550.000

Færre myndighedssamtaler til dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Men da ledigheden på 
nuværende tidspunkt er lav, vil prioritering kunne afbøde virkningen.

Reduktionsforslag nr:

Opgave vi stopper med:
Ny opgave / investering:
Øvrig reduktion: x

Reduktion af udgifter til medarbejdere i gruppen "forsikrede ledige" fra 7 til 6 årsværk. 

Gruppen arbejder med målgrupperne 6.1, dagpengemodtagere og 6.2 jobparate kontanthjælpsmodtagere. Der overføres 
et årsværk til internt tilbud, der træder i stedet for indkøb hos anden aktør (Marselisborg), hvor årsværket anvendes til 
undervisning af borgere som et særligt tilrettelagt forløb i henhold til Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats § 91. Årsværket 
fordeles mellem 4 medarbejdere i gruppen.       

Umiddelbart ikke andre konsekvenser

Regnskab Forventet reduceret budget

Forventet netto reduktion fra 2023

Økonomiudvalget
Reduktionsforslag nr. ØU6
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Økonomiudvalget ØU7

Beskæftigelse, Reduktion i Administrationen - Ungeenheden

1.     Kort beskrivelse af forslaget (vedlæg gerne beregninger og yderligere beskrivelse som bilag).

2.     Konsekvenser

3.     Afledt konsekvens på andre områder

4.     Økonomi – netto reduktion

Budget
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
510.000    500.732    441.000    179.000    179.000    179.000    179.000    

262.000    262.000    262.000    262.000    

Udsendelse af aktindsigter overgår til rådgiverne i sager, hvor der ikke har været børnesag.

Reduktionsforslag nr:

Opgave vi stopper med:
Ny opgave / investering:
Øvrig reduktion: X

En administrativ fuldtidsmedarbejder er tidsbegrænset ansat indtil 31.12.2022.

Ansættelsen forlænges ikke.

Der ansættes i stedet en administrativ medarbejder i 15 timer om ugen

Ingen

Regnskab Forventet reduceret budget

Forventet netto reduktion fra 
2023

Økonomiudvalget
Reduktionsforslag nr. ØU7
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Økonomiudvalget ØU8

Beskæftigelse, Jobcenter 

1.     Kort beskrivelse af forslaget (vedlæg gerne beregninger og yderligere beskrivelse som bilag).

2.     Konsekvenser

3.     Afledt konsekvens på andre områder

4.     Økonomi – netto reduktion

Budget
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

482204 484108 484.000    422.000    422.000    422.000    422.000    

62.000    62.000    62.000    62.000    

Ændrede sagsgange i Jobcenter

Reduktionsforslag nr:

Opgave vi stopper med:
Ny opgave / investering:
Øvrig reduktion: x

Personalereduktion 4 timer - ændrede sagsgange i administrationen

Regnskab Forventet reduceret budget

Forventet netto reduktion fra 2023

Økonomiudvalget
Reduktionsforslag nr. ØU8
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Økonomiudvalget ØU9

1.     Kort beskrivelse af forslaget (vedlæg gerne beregninger og yderligere beskrivelse som bilag).

2.     Konsekvenser

3.     Afledt konsekvens på andre områder

4.     Økonomi – netto reduktion

Budget
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

         104.455          110.780          257.700      55.452      54.328      54.328      54.328 

   200.000    200.000    200.000    200.000 

Fremover skal afdelingerne selv betale for forplejningen til disse møder.

Reduktionsforslag nr:

Opgave vi stopper med:x
Ny opgave / investering:
Øvrig reduktion:

Borgmestersekreatriatet har en pulje til betaling af forplejning i kantinen til alle møder i organisationen hvor der har været 
eksterne gæster med.

Administrative møder med eksterne gæster

Større udgifter til forplejning til møder med eksterne mødedeltagere.

Regnskab Forventet reduceret budget

Forventet netto reduktion fra 2023

Økonomiudvalget
Reduktionsforslag nr. ØU9
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Økonomiudvalget ØU10

1.     Kort beskrivelse af forslaget (vedlæg gerne beregninger og yderligere beskrivelse som bilag).

2.     Konsekvenser

3.     Afledt konsekvens på andre områder

4.     Økonomi – netto reduktion

Budget
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

    8.241.835     8.707.681     9.017.940   8.287.220   8.287.220   8.287.220   8.287.220 

     100.000      100.000      100.000      100.000 

Ændret arbejdsgang i Borgerservice

Reduktionsforslag nr:

Opgave vi stopper med:
Ny opgave / investering:
Øvrig reduktion:

Personalereduktion - findes som ændret arbejdsgang og timereduktion i administrationen

Beskæftigelse - Borgerservice

Regnskab Forventet reduceret budget

Forventet netto reduktion fra 2023

Økonomiudvalget
Reduktionsforslag nr. Ø10
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Økonomiudvalget ØU11

1.     Kort beskrivelse af forslaget (vedlæg gerne beregninger og yderligere beskrivelse som bilag).

2.     Konsekvenser

3.     Afledt konsekvens på andre områder

4.     Økonomi – netto reduktion

Budget
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

    9.599.343   10.140.418   10.277.250   10.087.588   10.042.757   10.042.757   10.042.757 

       100.000        100.000        100.000        100.000 

1. Tilpasning af forplejning til gruppemøder indebærer en ændret forplejning bestående af 1 lille sandwich og kaffe 
svarende til en reduktion på 35.000 kr. årligt ud fra et fast antal på 67 deltagere på gruppemøderne.

2. Forslaget om tilpasningen af politikerpakke indebærer, at avisabonnementet fremadrettet kun inkluderer et digitalt 
abonnement til enten Horsens Folkeblad eller Vejle Amts Folkeblad svarende til en besparelse på 46.000 kr. årligt ud 
fra de nuværende fysiske avisabonnementer.

Reduktionsforslag nr:

Opgave vi stopper med:
Ny opgave / investering:
Øvrig reduktion: X

Der har historisk set over de sidste år, været et samlet mindreforbrug på kommunalbestyrelsen, derfor foreslåes der at 
vi nedsætter budgettet med 100.000kr.
Besparelsen findes på f.eks.:
1. Tilpasning af forplejning til guppemøderne. På nuværende tidspunkt består forplejningen pr. person af 2 stk. 
smørrebrød, 1 sodavand og kaffe savrende til en samlet udgift på 75 kr. pr. person. Der er en udgift til forplejning til 
politiske gruppemøder på i alt ca. 60.000 kr. årligt ud fra et fast antal på 67 deltagere på gruppemøderne.

2. Tilpasning af "politikerpakken". På nuværende tidspunkt består politikerpakken af følgende: iPad, valgfri 
mobiltelefon og tilbehør samt valgfrit avisabonnement til enten Horsens Folkeblad eller Vejle Amts Folkeblad. Desuden 
får alle tidsskriftet Danske Kommuner elektronisk.  

Tilpasning af budget - Kommunalbestyrelsen

1. Der er ingen konsekvenser på andre områder.

2. Med afsæt i et klimamæssigt perspektiv vil det have en positiv konsekvens af mindre karakter for kommunens 
klimaaftryk.

Regnskab Forventet reduceret budget

Forventet netto reduktion fra 2023

Økonomiudvalget
Reduktionsforslag nr. Ø11
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Økonomiudvalget ØU12

1.     Kort beskrivelse af forslaget (vedlæg gerne beregninger og yderligere beskrivelse som bilag).

2.     Konsekvenser

3.     Afledt konsekvens på andre områder

4.     Økonomi – netto reduktion

Budget
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

   50.890.466   50.503.793   51.726.200   50.586.935   50.361.293   50.361.293   50.361.293 

       600.000        600.000        600.000        600.000 

Besparelsen skulle være  brugt til at styrke cybersikkerheden.

Der er ingen administrative konsekvenser.

Reduktionsforslag nr:

Opgave vi stopper med:
Ny opgave / investering:
Øvrig reduktion:

1. Gammelt monopolbrudsystem KMD sag opsiges og erstattes med SAPA. Det vurderes at der kan spares 422.000 kr. 
Det nye system er allerede implementeret, derfor vil det ikke have konsekvenser for administrationen af skifte.

2. Serviceafgifter på printer spares. Efter alle printere er skiftet, vurderes det at der kan spares 178.000 kr. 

Omlægning af systemer - IT

Ingen

Regnskab Forventet reduceret budget

Forventet netto reduktion fra 2023

Økonomiudvalget
Reduktionsforslag nr. Ø12
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Økonomiudvalget ØU13

1.     Kort beskrivelse af forslaget (vedlæg gerne beregninger og yderligere beskrivelse som bilag).

2.     Konsekvenser

3.     Afledt konsekvens på andre områder

4.     Økonomi – netto reduktion

Budget
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

   22.718.824   25.146.006   26.892.830   26.422.047     26.204.043   26.204.043   26.204.043 

       155.000           255.000        255.000        255.000 

De tilbageværende medarbejdere påføres merarbejde i en udvidet periode.

Reduktionsforslag nr:

Opgave vi stopper med:
Ny opgave / investering:
Øvrig reduktion:

Ved genbesættelse af stillinger udvides vakanceperioden.

Lønbudget - vakancer mm. (Økonomi Personale & IT)

Regnskab Forventet reduceret budget

Forventet netto reduktion fra 2023

Økonomiudvalget
Reduktionsforslag nr. Ø13
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Økonomiudvalget ØU14

1.     Kort beskrivelse af forslaget (vedlæg gerne beregninger og yderligere beskrivelse som bilag).

2.     Konsekvenser

3.     Afledt konsekvens på andre områder

4.     Økonomi – netto reduktion

Budget
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

       534.743        623.741     4.255.293     3.655.293   3.655.293   3.655.293   3.655.293 

       600.000      600.000      600.000      600.000 

Reduktionsforslag nr:

Opgave vi stopper med:
Ny opgave / investering:
Øvrig reduktion:

Ved ændret tildelingsmodel til specialtilbud på kerneområdet for læring frigives ressourcer på økonomiudvalgets område, 
administrationsopgaverne lettes og lønbudgettet kan reduceres fra 2023.

Tildeling til special: Barrit, Løsning og Rask Mølle

Regnskab Forventet reduceret budget

Forventet netto reduktion fra 2023

Økonomiudvalget
Reduktionsforslag nr. Ø14
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Udvalget for Social Omsorg ØU15

1.     Kort beskrivelse af forslaget (vedlæg gerne beregninger og yderligere beskrivelse som bilag).

2.     Konsekvenser

3.     Afledt konsekvens på andre områder

4.     Økonomi – netto reduktion
Budget

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2.919.213 4.181.667 5.441.670 4.813.390 4.789.110 4.789.110 4.789.110

704.000 704.000 704.000 704.000

Reduktionsforslag nr:

Regnskab Forventet reduceret budget

Forventet netto reduktion fra 2023

Kerneområdet Social Omsorg omlægger/reducerer konsulent støtte til decentrale driftsområder i 
funktionsområdet Stab og udvikling, svarende til 1 til 1,5 årsværk.

Dette vil opleves i andre funktionsområder i Social Omsorg som mindre konsulentstøtte fra Stab og udvikling, 
hvilket bevirker at ledelsen i driften må løse opgaverne selv.

Flere opgaver til de store driftsområder i Social Omsorg

Der vil være en begrænset effekt på andre fagudvalg. 

Personalereduktion i Stab og udvikling 

Økonomiudvalget
Reduktionsforslag nr. Ø15
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Udvalget for Social Omsorg ØU15

1.     Kort beskrivelse af forslaget (vedlæg gerne beregninger og yderligere beskrivelse som bilag).

2.     Konsekvenser

3.     Afledt konsekvens på andre områder

4.     Økonomi – netto reduktion
Budget

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2.919.213 4.181.667 5.441.670 4.813.390 4.789.110 4.789.110 4.789.110

704.000 704.000 704.000 704.000

Reduktionsforslag nr:

Regnskab Forventet reduceret budget

Forventet netto reduktion fra 2023

Kerneområdet Social Omsorg omlægger/reducerer konsulent støtte til decentrale driftsområder i 
funktionsområdet Stab og udvikling, svarende til 1 til 1,5 årsværk.

Dette vil opleves i andre funktionsområder i Social Omsorg som mindre konsulentstøtte fra Stab og udvikling, 
hvilket bevirker at ledelsen i driften må løse opgaverne selv.

Flere opgaver til de store driftsområder i Social Omsorg

Der vil være en begrænset effekt på andre fagudvalg. 

Personalereduktion i Stab og udvikling 

Økonomiudvalget ØU16

1.     Kort beskrivelse af forslaget (vedlæg gerne beregninger og yderligere beskrivelse som bilag).

2.     Konsekvenser

3.     Afledt konsekvens på andre områder

4.     Økonomi – netto reduktion

Budget
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

    5.841.570    6.117.482   6.156.710       6.096.710       6.096.710       6.096.710       6.096.710 

           60.000            60.000            60.000            60.000 

Reduktionsforslag nr:

Opgave vi stopper med:
Kerneområde Beskæftigelse - rusmiddelcenter Ny opgave / investering:

Øvrig reduktion: X

Omlægning af behandlerstilling  i rusmíddelcenteret til kombinationsstilling, der indeholder såvel behandler som 
sygepleje.

Det har ikke haft konsekvenser i forhold til nedprioritering af borgererelaterede opgaver. Besparelser er opnået ved 
hjælp af effektivisering. 

Regnskab Forventet merindtægt budget

Forventet netto reduktion fra 2023

Økonomiudvalget
Reduktionsforslag nr. Ø16
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Økonomiudvalget ØU17

1.     Kort beskrivelse af forslaget (vedlæg gerne beregninger og yderligere beskrivelse som bilag).

2.     Konsekvenser

3.     Afledt konsekvens på andre områder

4.     Økonomi – netto reduktion

Budget
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 0 0        2.000.000        2.000.000        2.000.000        2.000.000 Indtægter 
0 0 0 -         800.000 -         800.000 -         800.000 -         800.000 Udgifter

       1.200.000        1.200.000        1.200.000        1.200.000 

Reduktionsforslag nr:

Opgave vi stopper med:
Byggesagsgebyr indføres igen - VTF Ny opgave / investering:

Øvrig reduktion: X

Kommunerne har mulighed for selv at bestemme om de vil opkræve byggesagsgebyr. Hvis kommunerne vælger at opkræve 
det, har regeringen ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 besluttet, at kommunerne fra 2015 skal opkræve byggesagsgebyr i 
henhold til den faktisk anvendte tid, således at alt byggeri faktureres på timebase (dog med få undtagelser) og ikke som 
tidligere et fast gebyr.
På baggrund af denne lov besluttede Hedensted Kommune ligesom 10 andre kommuner, helt at fjerne byggesagsgebyret 
fra 2016 og dermed gå glip af en gebyrindtægt på dengang anslået 2 mio. kr.

I tabellen nedenfor vises forventet indtægt og forbrug ifbm. genindførelse af byggesagsgebyret:

Ved igen at indføre byggesagsgebyret vil det dog kræve mere kapacitet i form af minimum én helårsstilling til 
administration i form af fakturering, timeregistrering, dokumentering med mere.

Der har siden 2015 været højere aktivitet og vækst omkring køb/salg af jord til både erhvervsdrivende samt private. Dette 
kan betyde at gebyrindtægten muligvis er højere, men samtidig kan det betyde at det bliver nødvendig med 2 
helårsstillinger og ikke bare en.

Regnskab Forventet merindtægt budget

Forventet netto reduktion fra 2023

Økonomiudvalget
Reduktionsforslag nr. Ø17
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Økonomiudvalget ØU18

1.     Kort beskrivelse af forslaget (vedlæg gerne beregninger og yderligere beskrivelse som bilag).

2.     Konsekvenser

3.     Afledt konsekvens på andre områder

4.     Økonomi – netto reduktion

Budget
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

 Ny afd.  Ny afd.   2.505.612   1.894.634   1.883.656   1.883.656   1.883.656 

      600.000      600.000      600.000      600.000 

Reduktionsforslag nr:

Opgave vi stopper med:
Administration affald, genbrug og rottebekæmpelse - VTF Ny opgave / investering:

Øvrig reduktion: X

Ressourceforbrug ved administration på forsyningsområdet tilpasses til opgavemængden. Der overføres en medarbejder 
fra kerneområdet Vækst, Teknik og Fællesskab til forsyningsområderne Affald & Genbrug samt rottebekæmpelse.

Taksterne vil stige, da områderne er brugerfinansieret. Det vedrører alle hustande i Hedensted kommune.

Regnskab Forventet merindtægt budget

Forventet netto reduktion fra 2023

Økonomiudvalget
Reduktionsforslag nr. Ø18



24   |   Reduktionsforslag Budget 2023-2026

Økonomiudvalget ØU19

Aktivcenter - Udvalget for Beskæftigelse

1.     Kort beskrivelse af forslaget (vedlæg gerne beregninger og yderligere beskrivelse som bilag).

2.     Konsekvenser

3.     Afledt konsekvens på andre områder

4.     Økonomi – netto reduktion

Budget
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

224146 338245 355.000 89.000 0 0 0

266000 355000 355000 355000

Reduktionsforslag nr:

Opgave vi stopper med: x
Ny opgave / investering:
Øvrig reduktion: 

Reduktion af antal vejledere /beskrivelser  i Aktivcentret Danmarksvej med i alt 28 timer om ugen. I 2023 er beregnet en 
reduktion svarende til 9 mdr. løn.

Mindre mulighed for vejledning af og beskrivelser af borgere med et tilbud på Aktivcentret.

Regnskab Forventet reduceret budget

Forventet netto reduktion fra 2023

Økonomiudvalget
Reduktionsforslag nr. Ø19
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Økonomiudvalget ØU19

Aktivcenter - Udvalget for Beskæftigelse

1.     Kort beskrivelse af forslaget (vedlæg gerne beregninger og yderligere beskrivelse som bilag).

2.     Konsekvenser

3.     Afledt konsekvens på andre områder

4.     Økonomi – netto reduktion

Budget
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

224146 338245 355.000 89.000 0 0 0

266000 355000 355000 355000

Reduktionsforslag nr:

Opgave vi stopper med: x
Ny opgave / investering:
Øvrig reduktion: 

Reduktion af antal vejledere /beskrivelser  i Aktivcentret Danmarksvej med i alt 28 timer om ugen. I 2023 er beregnet en 
reduktion svarende til 9 mdr. løn.

Mindre mulighed for vejledning af og beskrivelser af borgere med et tilbud på Aktivcentret.

Regnskab Forventet reduceret budget

Forventet netto reduktion fra 2023

Forslag 
nr.

Titel
Reduktion

Budget
2023

Årlig reduktion
Overslagsår
2024 - 2026

B1 Forberedende grunduddannelse FGU 
- reduktion af Antal elever 

697.000 kr. 697.000 kr.

B2 Rusmiddelcenter Strammere kriterier for døgnbehandling 500.000 kr. 500.000 kr.

B3 Socialpsykiatrien - Afkorte aftentelefonens åbningstid 100.000 kr. 100.000 kr.

B4 Socialpsykiatrien - Nedlæggelse af vakant stilling 500.000 kr. 500.000 kr.

Udvalget for Beskæftigelse

2023 2024-2026

Udmeldt Reduktionsramme årligt: 1.600.000 kr. 1.600.000 kr.

Reduktionsforslag samlet potentiale B2023: 1.797.000 kr.  1.797.000 kr.
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Udvalget for Beskæftigelse
Reduktionsforslag nr. B1

Udvalget for Beskæftigelse B1

Forberedende grunduddannelse FGU - reduktion af Antal elever

1.     Kort beskrivelse af forslaget (vedlæg gerne beregninger og yderligere beskrivelse som bilag).

2.     Konsekvenser

3.     Afledt konsekvens på andre områder

4.     Økonomi – netto reduktion

Budget
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
6.145.808    13.520.550    14.471.900    12.877.426 12.877.426 12.877.426 12.877.426

697.000 697.000 697.000 697.000

Forventet nedgang i antal elever på FGU: 
Oprindelig Budgetgrundlag 144 årspersoner grundet takststigning reduceret til 133 årspersoner: Budgetforslag 2023-2026: 120 
årspersoner. Fratrukket Investering jf. beslutning i Udvalget for Beskæftigelse 8,5 i virksomhedspraktik med godtgørelse for unge 
under 18 år svarende til 900.000 som er indarbejdet. Reduktionen udgør netto 697.000.

Reduktionsforslag nr:

Opgave vi stopper med:
Ny opgave / investering: x
Øvrig reduktion: X

Forventet reduktion af årselever på FGU. 
I 2023 skal betales for FGU elever, som har gået på FGU i 2022 og var bosiddene i Hedensted kommune 5/9 2021, uanset om 
Hedensted kommune eller anden kommune har visiteret . 
 I foreliggende beregning skønnes for 2023 og fremover en betaling for 120 årselever.  Taksterne for 2022/2023 fastsættes i 
forbindelse med Finansloven,  beregningen er foretaget med takster gældende for 2021/2022 . 
Der forventes en nedgang af antallet af unge på FGU, da vedtagelsen af ”Trepartsaftale om mangel på arbejdskraft” sigter mod, 
at flere unge kommer i arbejde. Herudover så er det i Hedensted Kommune aftalt, at vi vil bruge jobs som vejen til fremtidig 
uddannelse, hvilket er rigtig godt i tråd med den lovændring, der er sket som et resultat af trepartsaftalen.   

Der er i beregningen taget højde for, at Udvalget for beskæftigelse i sag nr. 35 1/3 2022 har besluttet, at finansiere godtgørelse til 
unge under 18 år i virksomhedspraktik via færre FGU - deltagere med yderligere 900.000

Regnskab Forventet reduceret budget

Forventet netto reduktion fra 2023
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Udvalget for Beskæftigelse
Reduktionsforslag nr. B2

Udvalget for Beskæftigelse B2

1.     Kort beskrivelse af forslaget (vedlæg gerne beregninger og yderligere beskrivelse som bilag).

2.     Konsekvenser

3.     Afledt konsekvens på andre områder

4.     Økonomi – netto reduktion

Budget
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

    8.801.981    9.062.048   9.795.163   9.248.950   9.248.950   9.248.950   9.248.950 

     500.000      500.000      500.000      500.000 

Borgerrealterede konsekvenser: Færre borgere tilbydes døgnbehandling. Borgerne skal i stedet tilbydes anden 
behandling fx mere intensiv ambulant behandling eller længere forløb. I helårs personer drejer det sig om 0,5 -1 
døgnbehandlingsplads. 

Personale konsekvenser: De eksisterende personale tilbyde flere ambulant behandling indenfor den samme 
budgetramme. Det vil sige, at der ikke sker en øgning af personale. 
Pres fra pårørende: Der gøres opmærksom på, at såvel borgere som pårørende ofte lægger pres på, da der er en 
forventning om, at døgnbehandling er den mest effektive behandlingsform. Det kan derfor medføre utilfredshed eller 
klager, hvis besparelsen gennemføres. Besparelsen vurderes fagligt forsvarlig. 

Reduktionsforslag nr:
Opgave vi stopper med:
Ny opgave / investering:
Øvrig reduktion: X

Et af de eksisterende tilbud i rusmiddelbehandlingen er døgnbehandling. Døgnbehandling kan tilbydes, når det vurderes 
at ambulantbehandling ikke har den ønskede effekt eller hvis særlige forhold taler for at tilbyde en anden behandlingform 
til borgerne. Der har gennem de seneste år været arbejdet med kriterierne for døgnbehandling - særligt i lyset af, at der 
ikke er evidens for, at døgnbehandling er mere succesfuld end ambulant behandling. Det har betydet, at anvendelse af 
visiterede døgntilbud har været faldende. Borgere tilbydes i stedet ambulant behandling i mere intensiv form eller af 
længere varighed. Det er dog vigtigt, at det fortsat en en mulighed at visitere til døgnbehandling. Den foreslåede 
besparelse vil betyde, at der fortsat kan visiteres til døgnbehandling. 
I gennemsnittet visiteres der ca. 126 borgere både i ambulant og døgnbehandling om året. 

Rusmiddelcenter Strammere kriterier for døgnbehandling 

Regnskab Forventet reduceret budget

Forventet netto reduktion fra 2023
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Udvalget for Beskæftigelse
Reduktionsforslag nr. B3

Udvalget for Beskæftigelse B3

1.     Kort beskrivelse af forslaget (vedlæg gerne beregninger og yderligere beskrivelse som bilag).

2.     Konsekvenser

3.     Afledt konsekvens på andre områder

4.     Økonomi – netto reduktion

Budget
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

    1.670.258    1.323.774   1.321.170   1.221.170  1.221.170   1.221.170       1.221.170 

      100.000     100.000      100.000           100.000 

Borgerrealterede konsekvenser: Begrænsede - borgerne har fortsat mulighed for at komme i kontakt med aftentelefonen. 
Praksis har vist, at der er ganske få opkald efter kl. 20.30. Det drejer sig om 3-4 opkald om dagen.
Personale konsekvenser: Medarbejderne får ændret deres mødeplan. 

Reduktionsforslag nr:

Opgave vi stopper med:
Ny opgave / investering:
Øvrig reduktion: X

Aftentelefonen er et tilbud, der er åben for opkald fra psykisk sårbare borgere dagligt fra kl 16.30 til kl 22. Medarbejderne 
får fri kl 22.15. 

Det foreslås, at aftentelefonen fra 1. januar 2023 lukker kl 20.30 - altså en afkortning af åbningstiden på 1,5 timer dagligt alle 
årets dage, og en afkortning af medarbejdernes arbejdstid på 1,75 timer dagligt. Der forventes en besparelse på mødetimer 
og det forventes at det lokale funktionstillæg for at være tilknyttet skal genforhandles.                                                                                                                                
Aftentelefonen benyttes af borgere, som har behov for kontakt uden for almindelig arbejdstid. Borgerne ringer ind til 
aftentelefonen. Aftentelefonen kan omvendt også give borgere et opkald, i perioder hvor de er utrygge eller særligt sårbare. 
Aftentelefonen skal ligeledes være borgerne behjælpelig med at etablere gågrupper til aftenture. Det er vurderingen, at 
aftentelefonens funktioner i overvejende grad kan gennemføres trods kortere åbningstid, hvorved konsekvenserne for 
borgerne bliver mindre. Aftentelefonens vagter skal planlægges i sammenhæng med den almindelige bostøtte og 
værestedvagt, således medarbejderne fortsat indgår i bemandingen på værestederne som hidtil og således at 
medarbejderne får vagter svarende til korteste vagtlængde jf overenskomsten. Det betyder, at medarbejderne i 
aftentelefonen kan levere bostøtte op til aftentelefonens åbningstid, lave sagsbehandlingsarbejde eller lignende. Bemærk 
lørdagsvagten vil jf regler om korte vagter ikke give fuld effekt, da en vagt skal være minimum 5,5 timer.

Socialpsykiatrien - Afkorte aftentelefonens åbningstid 

Psykiatrisk Rådgivningstelefon i Region Midt og lægevagten kan forvente flere opkald. 

Regnskab Forventet reduceret budget

Forventet netto reduktion fra 2023
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Udvalget for Beskæftigelse
Reduktionsforslag nr. B4

Udvalget for Beskæftigelse B4

1.     Kort beskrivelse af forslaget (vedlæg gerne beregninger og yderligere beskrivelse som bilag).

2.     Konsekvenser

3.     Afledt konsekvens på andre områder

4.     Økonomi – netto reduktion

Budget
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

               -                  -      500.000               -                 -                 -                 -   

   500.000    500.000    500.000    500.000 

Der er ikke nogen konsekvens, fordi man ikke er startet med projektet.

Reduktionsforslag nr:

Opgave vi stopper med:
Ny opgave / investering:
Øvrig reduktion: X

Nedlæggelse af vakant stilling (SSH) i socialpsykiatrien. Stillingen var beregnet til at kunne tilbyde praktisk hjælp til 
borgere, hvor borger er medaktør i selve opgaveudførelsen. Målet var at afprøve om borger kan trænes op til at være 
mere selvhjulpen eller om borger skal visiteres til traditionel hjemmehjælp. 

Socialpsykiatrien - Nedlæggelse af vakant stilling

Regnskab Forventet reduceret budget

Forventet netto reduktion fra 
2023
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Udvalget for Social Omsorg

Forslag 
nr.

Titel
Reduktion

Budget 
2023

Årlig reduktion
Overslagsår
2024 - 2026

SO1 Egne Bofælleskaber - Feriedag for borgere i bofællesskab 1.000.000 kr. 1.000.000 kr.

SO2 Egne Bofælleskaber - Pædagogisk ledsagelse 2.200.000 kr. 2.200.000 kr.

SO3 Omlægning af botilbud til bomiljø 500.000 kr. 500.000 kr.

SO4 Serviceniveau dagtilbud  
efter SEL §103, §104 og seniordaghjem 

2.000.000 kr. 4.000.000 kr.

SO5 BPA §96- Bevillingsgennemgang 1.000.000 kr. 2.500.000 kr.

SO6 Aktiviteter inde og ude (KAN opgaver) 2.500.000 kr. 2.500.000 kr.

SO7 Egenbetaling kørsel til daghjem 500.000 kr. 500.000 kr.

SO8 Reduktion af diætist team 350.000 kr. 350.000 kr.

SO9 Demensaflaster 400.000 kr. 400.000 kr.

SO10 Kommunal tilsyn med hjemmeplejen og plejehjem 94.062 kr. 93.648 kr.

SO11 Frivilligfest hvert 2. år 65.000 kr. 65.000 kr.

SO12 Borgertilfredshedsundersøgelse hvert 4. år 125.000 kr. 125.000 kr.

SO13 Reduktion af nattevagt fra 2 - 1 1.000.000 kr. 1.000.000 kr.

SO14 Ændret funktion af køkkener på plejehjem 2.000.000 kr. 3.000.000 kr.

SO15 Inkontinens- og stomihjælpemidler 700.000 kr. 700.000 kr.

2023 2024-2026

Udmeldt Reduktionsramme årligt: 16.700.000 kr. 16.700.000 kr.

Reduktionsforslag samlet potentiale B2023: 14.434.062 kr.  18.933.648 kr.



Reduktionsforslag Budget 2023-2026  |  31  

Udvalget for Social Omsorg
Reduktionsforslag nr. S01

Udvalget for Social omsorg SO1

1.     Kort beskrivelse af forslaget (vedlæg gerne beregninger og yderligere beskrivelse som bilag).

2.     Konsekvenser

3.     Afledt konsekvens på andre områder

4.     Økonomi – netto reduktion

Budget
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

    43.934.441    52.684.127  52.384.804      49.868.641      49.637.824      49.637.824      49.637.824 

       1.000.000        1.000.000        1.000.000        1.000.000 

Konsekvensen er at de mister muligheden for at holde ferien med pædagogisk ledsagelse, fra deres vante botilbud. De må godt tage på 
ferie med deres almindelige ledsagelse. Det bliver sværere at komme på koloni med borgerne, med den fremtidige personalenormering.

Regnskab Forventet reduceret budget

Forventet netto reduktion fra 2023

Borgerrelaterede konsekvens: For de borgere som har benyttet muligheden, vil det opleves som en serviceforringelse.  
Der er 86 borgere i interne botilbud som pt. er bevilget feriedage.

Reduktionsforslag nr:
Opgave vi stopper med:
Ny opgave / investering:
Øvrig reduktion: x

Feriedage i bofælleskaber - Ferietimer på egne bofælleskaber skal kunne afholdes inden for den pakke som er givet i visiteringen. Det 
betyder, at Borger der ønsker feriedøgn, feks at tage på koloni i ind- eller udland, skal kunne dækkes indenfor den tildelte pakke. Indsatsen 
kræver ikke sagsbehandling. Implementeringsperiode med fuld effekt 2023.

Egne Bofælleskaber -Feriedag for borgere i bofællesskab
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Udvalget for Social Omsorg
Reduktionsforslag nr. S02

Udvalget for Social omsorg SO2

1.     Kort beskrivelse af forslaget (vedlæg gerne beregninger og yderligere beskrivelse som bilag).

2.     Konsekvenser

3.     Afledt konsekvens på andre områder

4.     Økonomi – netto reduktion

Budget
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

  43.934.441     52.684.127   52.384.804     48.668.641     48.437.824     48.437.824     48.437.824 

      2.200.000       2.200.000       2.200.000       2.200.000 

Borgere, som tilhører målgruppen for ledsagelse efter §97, vil kunne søge ekstratimer her, så de kommer op på de 
fulde 15 timer pr. måned. Disse er i dag modregnet de syv timer i pædagogisk ledsagelse

Regnskab Forventet reduceret budget

Forventet netto reduktion fra 2023

i) Ekstra myndighedsopgaver relaterede til egne bofælleskaber: 
Hver borgerbevilling skal gennemgås, der skal individuel sagsbehandling på alle bevillinger, hver eneste borger skal 
have en revisitering af deres bevilling. Det vil betyde ekstra arbejde til myndighedsområdet 
ii) Borgerrelaterede konsekvens: 
86 borgere i interne botilbud vil opleve en serviceforringelse. Nedenstående besparelser forslaget er kun for egne 
bofælleskaber. Der vil kunne være eksterne borgere, som konkret har søgt om og fået bevilliget tilsvarende 
ledsagertimer, da vi ikke må forskelsbehandle interne og eksterne borgere. Disse vil skulle revurderes efter det nye 
serviceniveau, før det kan få gennemslag.  

Reduktionsforslag nr:
Opgave vi stopper med:
Ny opgave / investering:
Øvrig reduktion: X

Præksisændring i bofælleskaber - Ud over pakketildeling i visitationen, gives der i dag ekstra 7 timers pædagogisk 
ledsagelse til fritidsaktiviteter pr. måned pr. beboer i interne bofællesskaber. Dette foreslås ændret til at være en del 
af indholdet i pakketildelingen, i visitationen. Implementeringsperiode med fuld effekt 2023

Egne Bofælleskaber -Pædagogisk ledsagelse
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Udvalget for Social Omsorg
Reduktionsforslag nr.  S03

Udvalget for Social omsorg SO3

1.     Kort beskrivelse af forslaget (vedlæg gerne beregninger og yderligere beskrivelse som bilag).

2.     Konsekvenser

3.     Afledt konsekvens på andre områder

4.     Økonomi – netto reduktion

Budget
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

  43.934.441  52.684.127  52.384.804          50.368.641          50.137.824          50.137.824          50.137.824 

              500.000               500.000               500.000               500.000 

Retten til frivalg. §83 

Regnskab Forventet reduceret budget

Forventet netto reduktion fra 2023

i) Ekstra myndighedsopgaver relaterede til egne bofælleskaber: 
Hver borgerbevilling skal gennemgås, der skal individuel sagsbehandling på alle bevillinger, hver eneste borger skal have en 
revisitering af deres bevilling.  
ii) Borgerrelaterede konsekvens: 
Kan betyde omvistering af egne borgere til et andet bofælleskab  
iii) Personale konsekvens: 
i et lille omfang. Det nuværende personale kan omplaceres til andre steder i voksen handicap.    

Reduktionsforslag nr:

Opgave vi stopper med: 
Ny opgave / investering: X
Øvrig reduktion: X

Lunavej omlægges til bomiljø med støtte fra Mestringsenhed
Vi skal nedlægge botilbudspladser, idet vi forventer en mindre tilgang til døgnpladser og større tilgang til støtte i egen bolig. Det 
kunne derfor give mening at vurdere, om man kan omlægge botilbud, som for eksempel Lunavej, til støtte i egen bolig for at 
kapacitetstilpasse. 
Nuværende borgere, vil skulle modtage støtte i samme omfang som nu men tilpasset nyt serviceniveau og vi kan ikke kræve at 
de flytter. Det vil være en proces hen over årene og en løbende afvikling og tilpasning til den fremtidige serviceniveau. 
Tilsvarende proces kan med fordel foregå på Egevej og evt Rørkjærvej. Hermed får vi flere boliger i spil, til fremtidig placering i 
bomiljø for borgere med behov for støtte i egen hjem og færre døgnpladser.

Omlægning af botilbud til bomiljø



34   |   Reduktionsforslag Budget 2023-2026

Udvalget for Social omsorg SO4

1.     Kort beskrivelse af forslaget (vedlæg gerne beregninger og yderligere beskrivelse som bilag).

2.     Konsekvenser

3.     Afledt konsekvens på andre områder

4.     Økonomi – netto reduktion

Budget
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

       19.187.251      19.078.437   19.772.777          18.184.294          16.095.811          16.095.811          16.095.811 

           2.000.000            4.000.000            4.000.000            4.000.000 

Voksen handicap: Ombygning og tilbygning til egne lokaler for flere  §103 borgere på Kildebjerget. 

Senior daghjem: Hvis Borgerne fra Møllebo daghjem ikke tager imod tilbudet på et af de andre daghjem, kan man forvente øget 
behov for personlig og praktisk hjælp jf. § 83 fra hjemmeplejen i dagtimerne – da denne hjælp under ophold på daghjemmet 
varetages at personalet i daghjemmet.

Regnskab Forventet reduceret budget

Forventet netto reduktion fra 2023

Voksen handicap: Hjemtagelse vil kræve udvidelse af interne tilbud både §103 og §104.  Fønix skal udvides i forhold til hjemtagelse 
af eksterne borgere. Det kan ske ved at frikøbe Egevej 7B. 

Reduktionsforslag nr:

Opgave vi stopper med: 
Ny opgave / investering:
Øvrig reduktion: X

Voksen handicap både i forhold til visitering og serviceniveau: 
1) 
1a) Reduktion i serviceniveau på §103 Beskyttet beskæftigelse og §104 aktivitets- og samværdstilbud. 
1b) Reducerer fra 100 procent til 80 procent i forhold til indskrivningsprocent på interne tilbud. 
2) Serviceniveau i forhold til pensionister i Voksen Handicap - skal man overgå til seniordagtilbud når man er 65 år? 
3) Serviceniveau i forhold til eksterne borgere i dagtilbud  skal forhandles. 
4) Hjemtagelse af borger i egne botilbud der får dagtilbud eksternt.                                                                                                

Senior daghjem: 
1)Tilretning af serviceniveau samt reduktion af kapaciteten dvs. reduktion af kommunes antal af daghjemspladser målrettet den 
ældre borger. Det kan ske ved lukning af  daghjemmet på Møllebo svarende til 8 pladser. De borgere, som allerede er bevilget en 
daghjemsplads på Møllebo skal prioriteres og tilbydes plads på daghjemmet på Birkelund/ Løsning.
2) Ændring af tilbuddet, indholdet og præmissen for det ny etablerede  daghjemstilbud til målgruppen ” yngre borgere med 
demens” ved ikke at besætte vakantstilling. Den konkrete målgruppe har vist sig at være begrænset, og det forventes at 
målgruppen på sigt vil kunne rummes i daghjemmet på det ny demensplejehjem, som åbner 1. kvartal 2023

Serviceniveau dagtilbud efter SEL §103, §104 og seniordaghjem

Udvalget for Social Omsorg
Reduktionsforslag nr. S04
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Udvalget for Social omsorg SO5

1.     Kort beskrivelse af forslaget (vedlæg gerne beregninger og yderligere beskrivelse som bilag).

2.     Konsekvenser

3.     Afledt konsekvens på andre områder

4.     Økonomi – netto reduktion

Budget
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

 18.686.369  17.417.103  17.555.230          16.467.744          14.880.258          14.880.258          14.880.258 

           1.000.000            2.500.000            2.500.000            2.500.000 

Demenshjem, §§83 personlig og praktisk bistand, §85 social pædagogisk støtte som følge af ændre bevilling.

Regnskab Forventet reduceret budget

Forventet netto reduktion fra 2023

i) Ekstra myndighedsopgaver relaterede til egne bofælleskaber: Hver borgerbevilling skal gennemgås, der skal individuel 
sagsbehandling på alle bevillinger, hver eneste borger skal have en revisitering af deres bevilling. 
ii) Borgerrelaterede konsekvenser: De revisiterede borgere eller deres pårørende kan opleve serviceforringelse ifm. den nye 
bevilling.

Reduktionsforslag nr:

Opgave vi stopper med: 
Ny opgave / investering:
Øvrig reduktion: X

BPA bevillinger: Ved gennemgang af alle eksisterende BPA §96 kontrakter med egne terapeuter, skal de vurderes om 
eksisterende borgere har brug for en anden ordning i forhold til den givne bevilling. 
Ved gennemgang forventer man at frakende 3-4 borgeres BPA-ordninger udfra to hovedårsager: 
i) Borgernes helbredstilstand er så dårlig at de ikke kan varetage arbejdsfunktionen, der medfølger med en BPA ordning.
ii) For borgerens perspektiv vil det give god mening at de bliver visiteret til ordninger der dækker deres nuværende behov og 
funktion. BPA-Bevilling blev givet ud fra et bestemt udgangspunkt og det udgangspunkt har ændret sig. Forventet 
implementeringsperiode 2023 og fuld effekt 2024.

Besparelsen er en netto besparelse, det betyder at vi tillige vil miste refusion vedr. særligt dyre enkeltsager. Der blev i 2021 
indført nye refusionstakster og dermed blev regnskab 2021 bedre end 2020. 

BPA §96- Bevillingsgennemgang

Udvalget for Social omsorg SO4

1.     Kort beskrivelse af forslaget (vedlæg gerne beregninger og yderligere beskrivelse som bilag).

2.     Konsekvenser

3.     Afledt konsekvens på andre områder

4.     Økonomi – netto reduktion

Budget
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

       19.187.251      19.078.437   19.772.777          18.184.294          16.095.811          16.095.811          16.095.811 

           2.000.000            4.000.000            4.000.000            4.000.000 

Voksen handicap: Ombygning og tilbygning til egne lokaler for flere  §103 borgere på Kildebjerget. 

Senior daghjem: Hvis Borgerne fra Møllebo daghjem ikke tager imod tilbudet på et af de andre daghjem, kan man forvente øget 
behov for personlig og praktisk hjælp jf. § 83 fra hjemmeplejen i dagtimerne – da denne hjælp under ophold på daghjemmet 
varetages at personalet i daghjemmet.

Regnskab Forventet reduceret budget

Forventet netto reduktion fra 2023

Voksen handicap: Hjemtagelse vil kræve udvidelse af interne tilbud både §103 og §104.  Fønix skal udvides i forhold til hjemtagelse 
af eksterne borgere. Det kan ske ved at frikøbe Egevej 7B. 

Reduktionsforslag nr:

Opgave vi stopper med: 
Ny opgave / investering:
Øvrig reduktion: X

Voksen handicap både i forhold til visitering og serviceniveau: 
1) 
1a) Reduktion i serviceniveau på §103 Beskyttet beskæftigelse og §104 aktivitets- og samværdstilbud. 
1b) Reducerer fra 100 procent til 80 procent i forhold til indskrivningsprocent på interne tilbud. 
2) Serviceniveau i forhold til pensionister i Voksen Handicap - skal man overgå til seniordagtilbud når man er 65 år? 
3) Serviceniveau i forhold til eksterne borgere i dagtilbud  skal forhandles. 
4) Hjemtagelse af borger i egne botilbud der får dagtilbud eksternt.                                                                                                

Senior daghjem: 
1)Tilretning af serviceniveau samt reduktion af kapaciteten dvs. reduktion af kommunes antal af daghjemspladser målrettet den 
ældre borger. Det kan ske ved lukning af  daghjemmet på Møllebo svarende til 8 pladser. De borgere, som allerede er bevilget en 
daghjemsplads på Møllebo skal prioriteres og tilbydes plads på daghjemmet på Birkelund/ Løsning.
2) Ændring af tilbuddet, indholdet og præmissen for det ny etablerede  daghjemstilbud til målgruppen ” yngre borgere med 
demens” ved ikke at besætte vakantstilling. Den konkrete målgruppe har vist sig at være begrænset, og det forventes at 
målgruppen på sigt vil kunne rummes i daghjemmet på det ny demensplejehjem, som åbner 1. kvartal 2023

Serviceniveau dagtilbud efter SEL §103, §104 og seniordaghjem

Udvalget for Social Omsorg
Reduktionsforslag nr.  S05
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Udvalget for Social omsorg SO6

TITEL

1.     Kort beskrivelse af forslaget (vedlæg gerne beregninger og yderligere beskrivelse som bilag).

2.     Konsekvenser

Model 1 - 10 mio.kr
Alle aktivitetstilbud lukker. Det vil betyde, at der ikke er aktivitetstilbud, som bliver faciliteret af kommunalt ansat personale.
Borgere der har behov for støtte for at kunne deltage vil ikke have mulighed for et aktivitetstilbud. På grund af der er tale 
om 
åbne aktiviteter, hvor borgerne ikke bliver registreret og den manglende registrering i det hele taget,  er det ikke muligt,
at sige hvor mange  personer der vil blive ramt - minimum alle beboere ( ca. 350) på plejehjemmene vil blive påvirket . 
Desuden vil der også være de nævnte konsekvenser, som beskrevet under modellerne nedenfor. 

Model 2 - 0,6 mio.kr
Bevare klippekort på plejehjemme og i hjemmeplejen men lukke busturene.
Det vil betyde, at man ikke kan komme på busture via Social Omsorg, men skal søge busture via Ældresagen og andre 
organisa-
tioner. Det er de bedst fungerende borgere, der kan modtage tilbuddet om busture og de vil som udgangspunkt kunne 
benytte busture i Ældresagen, Pensionisthøjskolen og andre organisationer. Der vil skulle laves aktiviteter på plejehjem-
mene, som de frivillige kan deltage i og hjælpe med afvikling af, da de frivillige har en aktiv rolle i forbindelse med 
afvikling af busturene. Opgaven består i at fastholde de frivillige, som elllers er aktive i busturene. 

Model 3 - Lukke alle klippekort - 5,4 mio.kr.
Hvis klippekortene lukker vil borgerne opleve at den smule ekstra -f.kes.  små indkøbsture, få oprullet hår, små gåture, en 
halv time til at drikke kaffe - vil blive lukket. Der vil ikke blive mulighed for at arranger f.eks. læseaften, biografaften, 
sangeftermiddage og lign. - kun basisserviceniveau vil være tilbage. Ikke plads til at gøre noget i "bløde værdier".
Uden klippekort, kan det blive svært at få vagtplanerne i hverdagen til at hænge sammen både på plejehjemmene og i 
hjemmeplejen. Det er i forvejen vanskeligt at overholde budgetterne, hvilket betyder at underskuddet stiger såvel på 
plejehjemmene som i hjemmeplejen.
Det kan forudses at rekruttering af personale udfordres, idet den attraktive del af jobbet, hvor medarbejderne oplever at 
have tid til en snak, en gåtur - i det hele taget det, at skabe en relation reduceres. 
Vores rådgivning og vejledningsforpligtigelse forsvinder ikke, derfor skal der stadig gøres opmærksom på de tilbud, der er i 
civilsam-

Reduktionsforslag nr:

Opgave vi stopper med:
Ny opgave / investering:
Øvrig reduktion: x

Aktiviteter inde og ude (10 mio. kr. ) 

Den sociale dimenssion  ( løn)  2,7 mio.kr.
Klippekort hjemmeplejen (løn) 1,5 mio.kr.
Klippekort plejehjem ( løn)  3,3 mio. kr.
Klippekort ude ( aktiviteter)  0,520 mio.kr
Åbne aktiviteter på plejehjem 1,9 mio.kr

Politisk har der ikke tidligere være ønske om, at indsaterne skulle dokumenteres i omsorgssystemet, derfor kan vi ikke pt. 
oplyse antal borgere, der modtager tilbuddene. Det er besluttet i udvalgsmøde i april 2022, at den sociale dimenssion 
fremadrettet skal registrere deres aktiviteter i omsorgssystemet.  

Der er 5 modeller i spil - anbefaling er implementering af model 5:
Model 1: Alle aktiviteter lukkes - samlet besparelse 10 mio. kr.
Model 2: Klippekort til busture og lign ( klip ude) lukkes - besparelse 0,6 mio.  kr.
Model 3: Alle klippekort lukkes - besparelse 5,4 mio. kr.
Model 4: Lukke åbne aktiviteter og den sociale dimension 4,6 mio. kr. 
Model 5: Omorganisering - besparelse 2,5 mio kr. Valgt som reduktionsforslag. 

Aktiviteter inde og ude (KAN opgaver) 

Udvalget for Social Omsorg
Reduktionsforslag nr. S06
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3.     Afledt konsekvens på andre områder

4.     Økonomi – netto reduktion

Budget
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

    8.842.409    8.107.689  9.730.733            7.188.096            7.188.096            7.188.096            7.188.096 

           2.500.000            2.500.000            2.500.000            2.500.000 

Model 4 -  Lukke Den social dimenssion og åbne aktiviteter - 4,6 mio. kr.
Målgruppen er seniorer, der har brug for en smule hjælp - risikoen er, at de kommer til at sidde derhjemme og ikke være 
aktive og i sociale fællesskaber.
Konsekvensen kan være at oplevelsen af ensomhed ændres. Der vil ske en øget  efterspørgsel / behov på §§ 83 eller 86 eller 
ydelser fra daghjem . 
Da der er tale om åbne aktiviteter både på plejehjem og via den sociale dimenssion er der ingen registrering af antal borgere 
i omsorgssystemet.  

Model 5  - Omorganisering, samlet besparelse 2,5 mio.kr.
Omorganisering, hvor klippekort til hjemmeboende borgere og til borgere på plejehjem bevares, men klippekort ude ( 
bustur) lukkes.
Samtidig tænkes den sociale dimension og åbne aktivitet  sammen ( Marselisborg konsulenter - styrket fællesskab ), hvor 
aktivitetsområdet
 afdækkes og der stilles skarpt på målgruppen. Herved udnyttes de samlede ressourcer bedre. Vurderingen er at denne 
organisering, som udgangspunkt,  kan rumme de borgere, der i dag bruger de åbne aktiviteter og den social dimenssion. 
Ydelsen tilbydes til borgere, der er interesseret og har behov at de aktiviteter der tilbydes er med styring og assistance fra 
kommunalt personale. 
Desuden er det tilbud, som er organiseret i  samarbejde med frivillige på de enkelte plejehjem. I disse tilbud er den 
kommunlale medarbejder brobygger mellem de frivillige aktiviteter og de aktiviteter som Social Omsorg driver og til de 
aktiviteter,  der foregår udenfor kommunal regi ( Ældresagen, Kirkehuset, Pensionisthøjskolen ) .

I alle modellerne, kan det for borgerne betyde, at de får behov for  hjælp efter andre §§. - fortrinsvis § 83 personlig og 
praktisk.
Desuden kan det forudses at søgningen til daghjem vil stige.

Regnskab Forventet reduceret budget

Forventet netto reduktion fra 2023

Udvalget for Social Omsorg
Reduktionsforslag nr.  S06
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Udvalget for Social omsorg SO7

1.     Kort beskrivelse af forslaget (vedlæg gerne beregninger og yderligere beskrivelse som bilag).

2.     Konsekvenser

3.     Afledt konsekvens på andre områder

4.     Økonomi – netto reduktion

Budget
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

6.300.576 6.485.090 8.556.395         8.016.720         8.016.720         8.016.720         8.016.720 

           500.000            500.000            500.000            500.000 

De borgere, der  på grund af egenbetalingen fravælger daghjem, vil have  behov for personlig og praktisk hjælp,  
dermed øges  udgifterne § 83. En del borgere, der er i daghjem er så plejekrævende som vil betyde 2 - 4 ekstra besøg 
fra hjemmeplejen pr dag. Hvis borgeren på grund af egenbetalingen, vælger ikke at kommme på daghjem, vil der 
være familier, som bliver tvunget til at tage stilling til fremtidig boform ( flytning til plejehjem). 

Regnskab Forventet reduceret budget

Forventet netto reduktion fra 2023

Borgeren får en egenbetaling, som er ens uanset om man kommer en eller flere gange om ugen. Der vil være 
borgere, som fravælger tilbuddet, hvis de selv skal betale for transporten. 

Hvis egenbetalingen fastsættes til 300 kr. pr måned  uanset hvor mange gange man kommer i daghjemmet, og hvis 
pladserne udnyttes som de bliver det i dag ( 122 borgere )  bliver indtægten 439.000 kr. pr år. Til sammenligning 
betaler borgere i Vejle kommune 455 kr pr måned for blive kørt til daghjem på en lignende ordning.

Reduktionsforslag nr:

Opgave vi stopper med:
Ny opgave / investering:
Øvrig reduktion: X

Merudgift til kørsel til daghjem ved at bruge §79 / §84 støtte til aktiviteter i stedet for §104 aktivitets og 
samværdstilbud
Hvis alle daghjem omlægges til SEL § 79 /§84 vil det blive muligt at opkræve egenbetaling fra borgerne vedr. kørsel

Egenbetaling kørsel til daghjem

Udvalget for Social Omsorg
Reduktionsforslag nr. S07
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Udvalget for Social omsorg SO8

1.     Kort beskrivelse af forslaget (vedlæg gerne beregninger og yderligere beskrivelse som bilag).

2.     Konsekvenser

3.     Afledt konsekvens på andre områder

4.     Økonomi – netto reduktion

Budget
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

      566.000       659.000       700.000            406.000            406.000            406.000            406.000 

           350.000            350.000            350.000            350.000 

Hvis borgerens ernæringstilstand falder, kan der blive behov for ekstra sygepleje og hjælp efter § 83 ( praktisk bistand 
og pleje) 

Regnskab Forventet reduceret budget

Forventet netto reduktion fra 2023

Med en reduktion fra to til en diætist vil der ske betydelige forringelser af tilbuddet.
Der vil skulle skæres kraftigt i muligheden for henvisning til diætist både på plejehjem og hos de hjemmeboende, der vil 
forekomme ventetid, som er uhensigtsmæssigt i forhold til rettidigt indsat hos borgerne.
Diætisterne arbejder ud fra de centrale anbefalinger bl.a fra Sundhedsstyrelsen, som taler for, at der skal bruges 
kliniske diætister, der sikre den optimale ernæringsindsat, det vil automatisk betyde, at flere borger vil komme i risiko 
gruppe for underernæring og ikke blive udret diætetisk. Diætistens arbejdet har en økonomisk effekt ved at undgå 
genindlæggelser ved behandling af fx underernæring og dysfagi, så deres besparelse ud fra et patienssikkert tværfagligt 
og økonomisk perspektiv er problematisk.
Diætisterne bruges også til undervisning og rådgivning både hos sundhedspersonalet og det kostfaglige personale. 
Dette vil der være meget begrænset tid til, hvilket indirekte vil få konsekvenser for borgeren.
Der vil uvilkårligt ske opgaveflytning fra diætist til kommunes sygeplejersker, da det fremgår af servicelovens §83, §86 
samt §140, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til ernærings og genoptræning.
Med kun en diætist ansat i et specialiseret område, vil det være sårbart i forhold til afvikling af ferie/sygdom mm., da 
området ikke kan blive betjent i disse perioder, hvilket har direkte konsekvenser for borgerne. 
Årligt  ny oprettede ernæringsplaner  af diætist Ernæringsplaner
2019              2020             2021          2022( jan - april )
92                   91                  112            50

Der er pt. 492 aktive ernæringsplaner -  (borgere på  plejehjem og i  hjemmeplejen)

Reduktionsforslag nr:
Opgave vi stopper med: X
Ny opgave / investering:
Øvrig reduktion:

Diætist-teamet under Mad og måltider reduceres fra 2 - 1  normering.
Området bliver pt. betjent af to kliniske diætister på 33 og 34 timer.
De to diætister deler opgaverne geografisk imellem sig. De servicerer alle borgere der er i målgruppen for en 
diætistindsats og som har en henvisning.
Diætisterne henvises via sygehuset, egen læge, sygeplejerske/ plejepersonale i hjemmeplejen og på plejehjemmen, 
Kom godt hjem team, ergoterapeuter samt henvendelser fra det kostfaglige personale ved komplicerede diæter osv.
Der arbejdes primært med underernæring, som er en voksende udfordring for ¾ dele af de ældre på plejehjem og i 
ældreplejen. Derudover er der opgaver som fx, komplicerede sygdom, sonde, kræft, dysfagi (tygge/synkebesvær), KOL, 
diabetes, intolerance mm.
Diætisten har en specialviden og et uddannelses niveau, som ikke kan overføres til andre faggrupper. Diætisten 
beskæftiger sig med de komplicerede boger sager.

Reduktion af diætist team

Udvalget for Social omsorg SO7

1.     Kort beskrivelse af forslaget (vedlæg gerne beregninger og yderligere beskrivelse som bilag).

2.     Konsekvenser

3.     Afledt konsekvens på andre områder

4.     Økonomi – netto reduktion

Budget
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

6.300.576 6.485.090 8.556.395         8.016.720         8.016.720         8.016.720         8.016.720 

           500.000            500.000            500.000            500.000 

De borgere, der  på grund af egenbetalingen fravælger daghjem, vil have  behov for personlig og praktisk hjælp,  
dermed øges  udgifterne § 83. En del borgere, der er i daghjem er så plejekrævende som vil betyde 2 - 4 ekstra besøg 
fra hjemmeplejen pr dag. Hvis borgeren på grund af egenbetalingen, vælger ikke at kommme på daghjem, vil der 
være familier, som bliver tvunget til at tage stilling til fremtidig boform ( flytning til plejehjem). 

Regnskab Forventet reduceret budget

Forventet netto reduktion fra 2023

Borgeren får en egenbetaling, som er ens uanset om man kommer en eller flere gange om ugen. Der vil være 
borgere, som fravælger tilbuddet, hvis de selv skal betale for transporten. 

Hvis egenbetalingen fastsættes til 300 kr. pr måned  uanset hvor mange gange man kommer i daghjemmet, og hvis 
pladserne udnyttes som de bliver det i dag ( 122 borgere )  bliver indtægten 439.000 kr. pr år. Til sammenligning 
betaler borgere i Vejle kommune 455 kr pr måned for blive kørt til daghjem på en lignende ordning.

Reduktionsforslag nr:

Opgave vi stopper med:
Ny opgave / investering:
Øvrig reduktion: X

Merudgift til kørsel til daghjem ved at bruge §79 / §84 støtte til aktiviteter i stedet for §104 aktivitets og 
samværdstilbud
Hvis alle daghjem omlægges til SEL § 79 /§84 vil det blive muligt at opkræve egenbetaling fra borgerne vedr. kørsel

Egenbetaling kørsel til daghjem

Udvalget for Social Omsorg
Reduktionsforslag nr.  S08
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Udvalget for Social omsorg SO9

1.     Kort beskrivelse af forslaget (vedlæg gerne beregninger og yderligere beskrivelse som bilag).

2.     Konsekvenser

3.     Afledt konsekvens på andre områder

4.     Økonomi – netto reduktion

Budget
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1.401.596 1.520.755 1.878.082         1.472.044         1.472.044         1.472.044         1.472.044 

           400.000            400.000            400.000            400.000 

Lille målgruppe. Kan have en afledt konsekvens for hjemmeplejen, idet hjemmeplejen også har et tilbud om afløsning 
aflastning, som vil blive søgt brugt i stedet for. Desuden er  demensaflasteren i nogle tilfælde  nr. 2 person i de tilfælde, hvor 
der er brug for det eller varetager den fulde opgave, når demenesaflasteren er der.  I de fleste hjem kommer hjemmeplejen 
alligevel så det vurderes at det bliver minimal. 

Regnskab Forventet reduceret budget

Forventet netto reduktion fra 2023

Pårørende til borgere med demens, vil kunne blive tilbudt aflastning i eget hjem. Vi er bekendt med, at der er borgere, der 
får dobbelt hjælp, fordi disse borgere også er i daghjem. Ifb med åbning af nyt demensplejehjem vil der kunne laves 
kompensation her til de pårørende - større daghjem - måske fleksible åbningstider, så der også kan være åben aften og 
weekend. 
Det er demenskonsulenterne eller hjemmehjælperne, som giver demensaflasteren besked om hvilke borgere, der har behov 
for at modtage hjælp.
Der har  de sidste 6 måneder været tilknyttet ca. 17 borgere som i et rul får besøg. Af disse har 11 borger fået et enkelt 
besøg.
På grund af corona har antallet af besøg været færre  end de ellers ville have været.  Inden corona lå besøgsantallet på 40 - 
45 besøg over et halvt år. 
Demensaflaster deltager også i pårørende grupperne og i hjernefrisk træning, som vi forventer at andre medarbejde kan 
overtage. Reduktionen bliver lukning af tilbuddet om  demensaflastning, hjemme hos borgerne.
Det betyder at de pårørende til en dement ikke kan deltage i aktiviteter uden for hjemmet ( kor, læge, blomsterbinding, 
konfirmation o.lign.) På sigt kan der muligvis laves et tilbud om aflastning på det nye demensplejehjem, som dog kræver, at 
den demente borger er i stand til at komme på aflastning her. 
Nogle borgere har brugt dette tilbud om aftenen og  fået daghjemstilbuddet om dagen. Budget tildelt fra 
værdighedsmidlerne - politisk valgt at fastholde efter beløbene er overgået til bloktilskud.

Reduktionsforslag nr:
Opgave vi stopper med: X
Ny opgave / investering:
Øvrig reduktion:

Nedlæg funktionen som demensaflaster:

Funktionen tilbyder idag afløsning af pårørende til borgere ramt af demenslidelse. Give pårørende mulighed for at deltage i 
aktiviteter eller have alene tid om aftenen og i weekender mens den demente borger er hjemme sammen med aflaster. 
Ordningen tilbyder op til 8 timers aflastning ad gangen. Tilbuddet er ikke afhængigt af, om man benytter kommunens andre 
tilbud – såsom daghjem og § 84 aflastning. Der er ingen formelle begrænsninger på hvor ofte man kan benytte tilbuddet. 

Aktiviteter under besøg tager hensyn til den enkelte borgers behov, ønsker og ressourcer. Der kan for eksempel være tale 
om gåture, læse avis sammen eller se en gammel film.  
Aflasteren kan hjælpe med mad og drikke, personlig pleje og medicin.

Før Corona var ca. 45-45 borgere årligt brugere af tilbuddet. 
Alle aktiviteter indstilles med dette reduktionsforslag.

Demensaflaster

Udvalget for Social Omsorg
Reduktionsforslag nr. S09
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Udvalget for Social omsorg SO10

1.     Kort beskrivelse af forslaget (vedlæg gerne beregninger og yderligere beskrivelse som bilag).

2.     Konsekvenser

3.     Afledt konsekvens på andre områder

4.     Økonomi – netto reduktion

Budget
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

    170.200     164.265      93.670                      -                        -                        -                        -   

            94.062             93.648             93.648             93.648 

Regnskab Forventet reduceret budget

Forventet netto reduktion fra 
2023

Der vil blive en anderledes rapportering og data på tilsynene. Der vil blive mindre bureaukrati og administration, 
såfremt der lempes på tilsynskravene i tilsynspolitikken. 

Reduktionsforslag nr:
Opgave vi stopper med: 
Ny opgave / investering:
Øvrig reduktion: X

Hedensted Kommune har i mange år varetaget sin kommunale forpligtigelse på tilsyn af interne tilbud på plejehjem. I 
seneste revidering af tilsynspolitikken godkendte man politisk, at også hjemmeplejen skulle have eksterne tilsyn, dog 
hvert andet år, hvor plejehjemmene er forpligtigede hvert år. I 2020 ønskede man at skifte leverandør, idet kommunen 
havde brugt det samme firma rigtig længe. Da markedet ikke er særligt stort, endte det med et dyrere firma (BDO).

Ved en ændring af tilsynspolitikken, kan kommunen vælge selv at føre interne tilsyn med plejeenhederne. Den vil 
kunne omlægges til digitaliserede rapporter, ud fra ydelser og man vil kunne omlægge til stikprøver og/ eller 
telefoniske interviews med borgere og pårørende. Tilsynene kan således tilpasses til at det svarer til et mindre 
personaleforbrug. Der er lige nu dobbelttilsyn på visse punkter, da Styrelsen for patientsikkerhed også kommer på to 
forskellige tilsynstyper i de samme enheder (plejefagligt og sundhedsfagligt)).

Reduktionen vil ses i Velfærdsrådgivningens driftsbudget. 

Kommunal tilsyn med hjemmeplejen og plejehjem

Udvalget for Social Omsorg
Reduktionsforslag nr.  S10
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Udvalget for Social omsorg SO11

1.     Kort beskrivelse af forslaget (vedlæg gerne beregninger og yderligere beskrivelse som bilag).

2.     Konsekvenser

3.     Afledt konsekvens på andre områder

4.     Økonomi – netto reduktion

Budget
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

                   -                      -           101.645             36.200             35.755             35.755             35.755 

            65.000             65.000             65.000             65.000 

Reduktionsforslag nr:

Opgave vi stopper med:
Ny opgave / investering:
Øvrig reduktion: X

Regnskab Forventet reduceret budget

Forventet netto reduktion fra 2023

Forslag om at Frivilligfesten afholdes hvert andet år – i stedet for hvert år. 
Frivilligfesten er en måde at takke og anerkende de frivillige e frivillige i sociale foreninger, de har relation til  Social 
Omsorg, Fritid og Fællesskab samt Læring.  Festen som en fælles anerkendelse er valgt fremfor  personlig gave, fordi 
målgruppen er vanskelig at afgrænse og logstikken ville kræve flere administrative ressourcer planlægning og afvikling 
af en fest.
Der har været omkring 250 deltagere i 2018 og 2019.

Frivilligfesten har været afholdt hvert år – dog ikke i 2020 og 2021 grundet Covid-19. 

At Frivilligfesten ikke afholdes hvert år kan resultere i utilfredshed og oplevelse af ikke at blive værdsat blandt de 
frivillige der plejer at deltage. DE sætter pris på denne fest. 

Frivilligfesten er en måde at brande Hedensted Kommune på overordnet. At afholde Frivilligfesten hvert andet år – 
frem for hvert år, reducerer muligheden for at brande kommeunen.

Frivilligfest hvert 2. år

Udvalget for Social Omsorg
Reduktionsforslag nr. S11
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Udvalget for Social omsorg SO12

1.     Kort beskrivelse af forslaget (vedlæg gerne beregninger og yderligere beskrivelse som bilag).

2.     Konsekvenser

3.     Afledt konsekvens på andre områder

4.     Økonomi – netto reduktion

Budget
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

         86.525        148.300        258.945            132.810            131.675            131.675            131.675 

           125.000            125.000            125.000            125.000 

Reduktionsforslag nr:

Opgave vi stopper med:
Borgertilfredshedsundersøgelse hvert 4. år Ny opgave / investering:

Øvrig reduktion: X

For nuværende laves der en borgertilfredshedsundersøgelse for borgere på plejehjem, hjemmeplejen og 
genoptræning  hvert 2. år. Der forslås i stedet at lave undersøgelsen hvert 4. år. 
For Plejehjem, hjemmeplejen og genoptræning er ndersøgelserne  gennemført i  2018 og i 2020. I 2021 gennemførtes 
desuden en undersøgelse i Voksenhandicap.

Undersøgelsen foregår henholdsvis via interviews samt spørgeskema hos udvalgte borgere på plejehjem og borgere, 
der modtager genoptræning samt via spørgeskema hos alle borgere, der modtager hjemmepleje samt pårørende til 
borgere på plejehjem. 

Det foreslås at brugerundersøgelserne fremover gennemføres én gang i valgperioden (hvert 4. år) og efter vurdering 
af konceptet og vi kan måle op mod de politiske fokuspunkter.
Eksternt firma, Epinion har været købt ind til at hjælpe med at gennemføre undersøgelserne. Undersøgelserne er 
derudover meget ressourcekrævende internt i kommunen i forhold til fordeling, uddeling, indsamling samt 
indtastning af 450 - 700 spørgeskemaer samt over 200 interviews. 

Konsekvensen er data hvert 4. år, det giver længere interval ift. viden om borgernes tilfredshed,  men giver bedre 
mulighed for at prioritere en  god opfølgning i en presset drift samt økonomisk og personalemæssig ressource 
besparelse centralt.
I nabokommunerne Horsens og Vejle gennemføres lignende brugertilfredshedsundersøgelse én gang i valgperioden. 

Regnskab Forventet reduceret budget

Forventet netto reduktion fra 2023

Udvalget for Social omsorg SO11

1.     Kort beskrivelse af forslaget (vedlæg gerne beregninger og yderligere beskrivelse som bilag).

2.     Konsekvenser

3.     Afledt konsekvens på andre områder

4.     Økonomi – netto reduktion

Budget
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

                   -                      -           101.645             36.200             35.755             35.755             35.755 

            65.000             65.000             65.000             65.000 

Reduktionsforslag nr:

Opgave vi stopper med:
Ny opgave / investering:
Øvrig reduktion: X

Regnskab Forventet reduceret budget

Forventet netto reduktion fra 2023

Forslag om at Frivilligfesten afholdes hvert andet år – i stedet for hvert år. 
Frivilligfesten er en måde at takke og anerkende de frivillige e frivillige i sociale foreninger, de har relation til  Social 
Omsorg, Fritid og Fællesskab samt Læring.  Festen som en fælles anerkendelse er valgt fremfor  personlig gave, fordi 
målgruppen er vanskelig at afgrænse og logstikken ville kræve flere administrative ressourcer planlægning og afvikling 
af en fest.
Der har været omkring 250 deltagere i 2018 og 2019.

Frivilligfesten har været afholdt hvert år – dog ikke i 2020 og 2021 grundet Covid-19. 

At Frivilligfesten ikke afholdes hvert år kan resultere i utilfredshed og oplevelse af ikke at blive værdsat blandt de 
frivillige der plejer at deltage. DE sætter pris på denne fest. 

Frivilligfesten er en måde at brande Hedensted Kommune på overordnet. At afholde Frivilligfesten hvert andet år – 
frem for hvert år, reducerer muligheden for at brande kommeunen.

Frivilligfest hvert 2. år

Udvalget for Social Omsorg
Reduktionsforslag nr.  S12
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Udvalget for Social omsorg SO13

1.     Kort beskrivelse af forslaget (vedlæg gerne beregninger og yderligere beskrivelse som bilag).

2.     Konsekvenser

3.     Afledt konsekvens på andre områder

4.     Økonomi – netto reduktion

Budget
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

          1.800.000           1.800.000           1.800.000               800.000               800.000               800.000               800.000 

          1.000.000           1.000.000           1.000.000           1.000.000 

Reduktionsforslag nr:
Opgave vi stopper med:

Reduktion af nattevagt fra 2 - 1 Ny opgave / investering:
Øvrig reduktion: X

Nedlæggelse af en nattevagt på Øster Snede plejehjem fra 2 til 1 nattevagt.

De opgaver der måtte være som kalder på 2 vagter om natten, kan gennemføres ved at springer nattevagten, som allerede kommer på 
Møllebo, Nedergården og Nederbylund også kommer på Øster Snede. 

Ved at reducere på nattevagten fra 2 til 1 vil Øster Snede plejehjem få den samme normering, som andre plejehjem af samme 
størrelse. 
Konsekvensen vil være, at nogle at de opgaver, som er bliver udført om natten, skal overføres til dag- og aftenvagter -  personlige og 
praktiske opgaver.

Nattervagten på Øster Snede vil ikke længere kunne hjælpe med nødkald og andre opgaver ved borgere i eget hjem (hjemmeplejen) 

Det er i forvejen vanskeligt at rekruttere personale  til nattevagten, specielt når de skal gå alene. Derfor kan det forudses yderligere 
rekrutteringsvanskeligheder. 

Nattevagter udført at eksterne vikarbureauer er udgiftstunge. 

Regnskab Forventet reduceret budget

Forventet netto reduktion fra 2023

Udvalget for Social Omsorg
Reduktionsforslag nr. S13
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Udvalget for Social omsorg SO14

1.     Kort beskrivelse af forslaget (vedlæg gerne beregninger og yderligere beskrivelse som bilag).

2.     Konsekvenser

3.     Afledt konsekvens på andre områder

4.     Økonomi – netto reduktion

Budget
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

     12.527.799   12.043.670  12.927.938    10.863.453  9.798.968  9.798.968  9.798.968 

     2.000.000  3.000.000  3.000.000  3.000.000 

Reduktionsforslag nr:

Opgave vi stopper med:
Ændret funktion af køkkener på plejehjem Ny opgave / investering:

Øvrig reduktion: X

Nedlæggelse af leve/bomiljøer ( køkkener) på plejehjemmene

Køkkenerne på plejehjemmene lukker for madproduktion og maden leveres  fra et samlet produktionskøkken. 
Det drejer sig om madproduktion til alle beboere på de 9 plejehjem fordelt i 5 Leve/Bo miljøer og 4 plejehjemskøkkener, 
samt cafeer.
Køkkenerne på plejehjemmene reduceres til at være anretter køkkener.
Der er ikke forskel på det ernæringsmæssige indhold i mad fremstillet på plejehjemmet, og mad der er fremstillet i et 
produktionskøkken. 
Der indstilles til en samlet analyse af kostområdet i Social Omsorg, med henblik på rationalisering af arbejdsgange og 
kapacitetstilpasning af den samlede madproduktion. 
Ud over køkkener på plejehjemmene indeholder området også 2 produktionskøkkener placeret ved Løsning og Kirkedal 
plejehjem - her produceres hhv. varm mad og kølemad dagligt til ca. 325 borgere i eget hjem.

Beløbet bygger på, at analysen forventes at vise, at der er generelle effektiviseringsmuligheder og andre ændringer ud 
over at nedlægge leve/bo miljøerne på plejehjemmene. Det er vanskeligt at kvalificere hvor stor besparelsen vil blive, hvis 
der kun ses på ændringer af  leve/bo miljøerne.

For borgerne betyder det, at de ikke kan følge med i fremstilling af maden og duften af mad på plejehjemmet vil blive 
reduceret. 

Regnskab Forventet reduceret budget

Forventet netto reduktion fra 2023

Udvalget for Social omsorg SO13

1.     Kort beskrivelse af forslaget (vedlæg gerne beregninger og yderligere beskrivelse som bilag).

2.     Konsekvenser

3.     Afledt konsekvens på andre områder

4.     Økonomi – netto reduktion

Budget
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

          1.800.000           1.800.000           1.800.000               800.000               800.000               800.000               800.000 

          1.000.000           1.000.000           1.000.000           1.000.000 

Reduktionsforslag nr:
Opgave vi stopper med:

Reduktion af nattevagt fra 2 - 1 Ny opgave / investering:
Øvrig reduktion: X

Nedlæggelse af en nattevagt på Øster Snede plejehjem fra 2 til 1 nattevagt.

De opgaver der måtte være som kalder på 2 vagter om natten, kan gennemføres ved at springer nattevagten, som allerede kommer på 
Møllebo, Nedergården og Nederbylund også kommer på Øster Snede. 

Ved at reducere på nattevagten fra 2 til 1 vil Øster Snede plejehjem få den samme normering, som andre plejehjem af samme 
størrelse. 
Konsekvensen vil være, at nogle at de opgaver, som er bliver udført om natten, skal overføres til dag- og aftenvagter -  personlige og 
praktiske opgaver.

Nattervagten på Øster Snede vil ikke længere kunne hjælpe med nødkald og andre opgaver ved borgere i eget hjem (hjemmeplejen) 

Det er i forvejen vanskeligt at rekruttere personale  til nattevagten, specielt når de skal gå alene. Derfor kan det forudses yderligere 
rekrutteringsvanskeligheder. 

Nattevagter udført at eksterne vikarbureauer er udgiftstunge. 

Regnskab Forventet reduceret budget

Forventet netto reduktion fra 2023

Udvalget for Social Omsorg
Reduktionsforslag nr.  S14
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Udvalget for Social omsorg SO15

1.     Kort beskrivelse af forslaget (vedlæg gerne beregninger og yderligere beskrivelse som bilag).

2.     Konsekvenser

3.     Afledt konsekvens på andre områder

4.     Økonomi – netto reduktion

Budget
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

         7.705.359          7.647.884          7.289.920   6.557.980   6.526.040   6.526.040   6.526.040 

     700.000      700.000      700.000      700.000 

Reduktionsforslag nr:

Opgave vi stopper med:
Inkontinens- og stomihjælpemidler Ny opgave / investering:

Øvrig reduktion: X

I Komponents analyse anslås det, at der kan reduceres 700.000 kr. på inkontinens og stomihjælpemidler ved at implementere praksis 
fra andre kommuner.

Der er for få år tilbage, lavet en indkøbsanalyse på stomihjælpemidler i Hedensted Kommune, hvor man kiggede på indkøb, 
bevillinger og bestilling af produkterne. 
Det resulterede i en ny arbejdsgang for stomihjælpemidler, hvor man afgrænsede hvilke produkter borgeren kunne vælge, hvordan 
borgeren rekvirerede produktet og hvor lang tid bevillingen løb.
Der blev desuden lavet en analyse på indkøbsaftaler, som viste at det ikke var en fordel for Hedensted kommune at indgå i SKI-
aftaler på området, fordi det hverken var billigere eller ansporede en lettere arbejdsgang.
Det anslås at der ved at kigge lignende på bleer og katetre kan hentes 700.000 kr. Der vil i samme omgang undersøges hvad praksis 
er i andre kommuner.

Der er i skrivende stund et stomi-projekt på vej forankret i Region Midt som inkludere alle kommunerne i regionen - tværsektorielt 
indkøbssamarbejde på urologi sårpleje, diabetes og sonderemedier. Formålet er at lette den adminstrative arbejdsgang samt gøre 
det lettere for borgeren ved at centralisere lagerbeholdning og sikre ens produkter i region og kommuner. heri ligger nyt udbud, 
lagerlogistik, nyt websystem. Vi har tilsluttet os projektet og forventer kunne reducere vores udgiftsniveau til niveau som i resten af 
region midt pr. borger. 

Borgeren kan opleve at blive tilbudt et andet produkt, miste muligheden for selv at bestille produktet og opleve en tidsafgrænset 
bevilling (som skal genansøges) 
En anden konsekvens kan være øget tidsforbrug hos inkontinenssygeplejerskerne i form af produktafprøvning og afklaring med 
borgere. 
Der vil også forekomme  øget sagsbehandlingstid.

Regnskab Forventet reduceret budget

Forventet netto reduktion fra 2023

Udvalget for Social Omsorg
Reduktionsforslag nr. S15
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Udvalget for Social omsorg SO15

1.     Kort beskrivelse af forslaget (vedlæg gerne beregninger og yderligere beskrivelse som bilag).

2.     Konsekvenser

3.     Afledt konsekvens på andre områder

4.     Økonomi – netto reduktion

Budget
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

         7.705.359          7.647.884          7.289.920   6.557.980   6.526.040   6.526.040   6.526.040 

     700.000      700.000      700.000      700.000 

Reduktionsforslag nr:

Opgave vi stopper med:
Inkontinens- og stomihjælpemidler Ny opgave / investering:

Øvrig reduktion: X

I Komponents analyse anslås det, at der kan reduceres 700.000 kr. på inkontinens og stomihjælpemidler ved at implementere praksis 
fra andre kommuner.

Der er for få år tilbage, lavet en indkøbsanalyse på stomihjælpemidler i Hedensted Kommune, hvor man kiggede på indkøb, 
bevillinger og bestilling af produkterne. 
Det resulterede i en ny arbejdsgang for stomihjælpemidler, hvor man afgrænsede hvilke produkter borgeren kunne vælge, hvordan 
borgeren rekvirerede produktet og hvor lang tid bevillingen løb.
Der blev desuden lavet en analyse på indkøbsaftaler, som viste at det ikke var en fordel for Hedensted kommune at indgå i SKI-
aftaler på området, fordi det hverken var billigere eller ansporede en lettere arbejdsgang.
Det anslås at der ved at kigge lignende på bleer og katetre kan hentes 700.000 kr. Der vil i samme omgang undersøges hvad praksis 
er i andre kommuner.

Der er i skrivende stund et stomi-projekt på vej forankret i Region Midt som inkludere alle kommunerne i regionen - tværsektorielt 
indkøbssamarbejde på urologi sårpleje, diabetes og sonderemedier. Formålet er at lette den adminstrative arbejdsgang samt gøre 
det lettere for borgeren ved at centralisere lagerbeholdning og sikre ens produkter i region og kommuner. heri ligger nyt udbud, 
lagerlogistik, nyt websystem. Vi har tilsluttet os projektet og forventer kunne reducere vores udgiftsniveau til niveau som i resten af 
region midt pr. borger. 

Borgeren kan opleve at blive tilbudt et andet produkt, miste muligheden for selv at bestille produktet og opleve en tidsafgrænset 
bevilling (som skal genansøges) 
En anden konsekvens kan være øget tidsforbrug hos inkontinenssygeplejerskerne i form af produktafprøvning og afklaring med 
borgere. 
Der vil også forekomme  øget sagsbehandlingstid.

Regnskab Forventet reduceret budget

Forventet netto reduktion fra 2023

Udvalget for Læring

Forslag 
nr.

Titel
Reduktion

Budget
2023

Årlig reduktion
Overslagsår
2024 - 2026

LÆ0 Rammevilkår og økonomiske udfordringer - 2.340.000 kr.  - 10.600.000 kr.

LÆ1 Dagt.: Reducer udvidet åbningstid 600.000 kr. 600.000 kr.

LÆ2 Dagt.: Madordning uden kommunalt tilskud 100.000 kr. 100.000 kr.

LÆ3 Dagt.: Reduktion i feriepasning 1.000.000 kr. 1.000.000 kr.

LÆ4 Dagt.: Tofteskovens børnehuse på 1 matrikel 300.000 kr. 300.000 kr.

LÆ5 Dagt.: Rårup/Skjold Fællesinst. på 1 matrikel 300.000 kr. 300.000 kr.

LÆ6  Dagt.: Lukning af Landsbyhaven Korning bh. 400.000 kr. 400.000 kr.

LÆ7 Dagt.: Reduktion i tilskud til befordring TIP team 200.000 kr. 200.000 kr.

LÆ8 B&F: Billigere anbringelser 3.000.000 kr. 3.000.000 kr.

LÆ9 B&F: Home-Start partnerskab forlænges ikke - kr. 350.000 kr.

LÆ10  B&F: Færre tilbud på Ankersvej 500.000 kr. 500.000 kr.

LÆ11  Tildeling til special: TIP-teamet 1.500.000 kr. 1.500.000 kr.

LÆ12 Tildeling til special: Barrit, Løsning og Rask Mølle 400.000 kr. 1.800.000 kr.

LÆ13 Tildeling til special: Specialklasse generelt 880.000 kr. 2.100.000 kr.

LÆ14 Tildeling til special: Bakkevej døgntilbud 700.000 kr. 700.000 kr.

LÆ15 Tandpleje: Stordriftsfordele 300.000 kr. 300.000 kr.

LÆ16 Tandpleje: Fastprisaftale 300.000 kr.  300.000 kr.

LÆ17 Sundhedspleje: Parsamtaler  300.000 kr. 300.000 kr.

LÆ18 Skoler: Distrikts-/fælles ledelse med tekn.-adm. korps 2.500.000 kr. 5.500.000 kr.

LÆ19A Skoler: Klasseoptimering model A samling 5.-6. kl.
1.400.000 kr. 3.400.000 kr.

LÆ19 B Skoler: Klasseoptimering model B små skoler

LÆ20 Skoler: Delvis tilbagerulning af Løft af Folkeskolen 900.000 kr. 2.200.000 kr.

LÆ21 Skoler: Delvis tilbagerulning af 10 mio. fra budget 2020 1.500.000 kr. 3.600.000 kr.

LÆ22 Skoler: Reduceret undervisning i dansk som andetsprog 550.000 kr. 1.250.000 kr.

LÆ23 PPR: Ungesamtaler reduceres 1.000.000 kr. 1.000.000 kr.

LÆ24 UU: Uddannelsesvejledning reduceres  500.000 kr. 500.000 kr.

LÆ25 Sundhed: Sundhedsplejen reduceres 200.000 kr. 200.000 kr.

LÆ26 CPU/PPR/dagt.: Læse-/sprogkonsulent 1.000.000 kr. 1.000.000 kr.

LÆ27 Engangsreduktion - overførsel af driftsmidler 3.810.000 kr. - kr.

2023 2024-2026

Udmeldt Reduktionsramme årligt: 21.800.000 kr. 21.800.000 kr.

Reduktionsforslag samlet potentiale B2023: 21.800.000 kr.  21.800.000 kr.
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Udvalget for Læring
Reduktionsforslag nr. LÆ0

Udvalget for Læring LÆ0 Side 1

1.     Kort beskrivelse af forslaget (vedlæg gerne beregninger og yderligere beskrivelse som bilag).

B) Øgede udgifter på 14,7 mio. til segregerede specialtilbud
På baggrund af de seneste års fortsatte udfordringer kan det nu konstateres, at der pr. 5. sept. 2022 er visiteret 288 
elever til specialtilbud - svarende til en segregeringsandel på 6,1 pct. 
Skolernes samlede segregeringsudgifter i 2022-23 vil, hvis der ikke segregeres flere elever i løbet af skoleåret, være på 
71,8 mio. kr. Dette giver samlet set en ikke finansieret budgetoverskridelse på 14,7 mio. kr. Som følge af de stigende 
udgifter på segregeringskontoen står flere skoler tilbage med en
opgave, de ikke kan håndtere. På trods af øgede budgetter i 2021 og 2022 til segregeret specialundervisning er 
budgetoverholdelse givet de aktuelle økonomiske rammer ikke muligt (jf. pkt 37. Status på udvikling i skolernes 
segregerede specialundervisning fra møde i Udvalget for Læring maj 2022).

C) "Grønthøster" medfører ikke udgiftsreduktion på 1,5 mio.
Alle områder i Læring budgetreduceres som følge af beslutning om effektivisering og forenkling med 0,5 pct. årligt i 
perioden 2021-2024. I praksis er der områder, hvor budgetreduktion ikke kan omsættes til en udgiftsreduktion. 
Dermed skal der påregnes budgetoverskridelse eller findes kompenserende besparelser andre steder.
Det er således ikke muligt at beslutte udgiftsreduktion eller ændre adfærd på følgende områder: 
- Kontraktligt reguleret (fx. rengøring og anbringelser)
- Statsbidrag (bidrag til friskoler og efterskoler)
- Borgeres frie valg (Mellemkommunale betalinger, grænsekrydsere)
- Bygningsdrift (Renovation, el, vand, varme, håndværkerudgifter)
Ovennævnte områder kan anslås til at udgøre en årligt udgift i Læring på 100 mio. kr. I praksis medfører 
"grønthøsteren" at den akkumulerede budgetreduktion på nu 1,5 pct. at der skal findes kompenserende besparelser 
op 1,5 mio. kr.

D) Lovændringer medfører meropgaver i Læring
Som følge af lovændringer i Folketinget vedr. udskudt skolestart, tandpleje til 18-21 årige, klasseloft til 26 elever i 0. – 
2. klasse, aftale om nyt evaluerings- og bedømmelsessystem, lov om minimumsnormeringer samt styrket tilsyn i 
dagtilbud pålægges kommunerne merudgifter, der forventes DUT-reguleret i kommende økonomiaftale mellem KL og 
Finansministeriet.
Der er ikke med dette års rammebudgettering taget høje for disse merudgifter.

Reduktionsforslag nr:

Opgave vi stopper med:
Rammevilkår og økonomiske udfordringer Ny opgave / investering:

Øvrig reduktion:

A) Lovkrav om minimumsnormering
I 2020 indgik regeringen og støttepartierne en aftale om at indføre lovbundne minimumsnormeringer i landets 
daginstitutioner. Der stilles således lovkrav om, at der på kommuneniveau og målt som et årligt gennemsnit skal være 
1 pædagogisk personale pr. 3 børn i vuggestuer og 1 pædagogisk personale pr. 6 børn i børnehaver. 
Minimumsnormeringen er gældende fra 2024. Kommunerne har siden 2020 fået tilført puljemidler til indfasning af 
minimumsnormeringerne. Det er endnu usikkert hvilke økonomiske konsekvenser, der er forbundet med den fulde 
implementering i 2024, hvor puljetildelingen overgår til bloktilskud. 
I praksis medfører Lov om minimumsnormeringer, at der ikke kan fremsættes reduktionsforslag vedr. normering i 
dagtilbud, da Hedensted Kommune som konsekvens heraf ikke vil overholde krav til minimumsnormering (Jf. pkt. 27. 
Minimumsnormering i dagtilbud fra møde i Udvalget for Læring april 2022).
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Udvalget for Læring
Reduktionsforslag nr. LÆ0

Udvalget for Læring LÆ0 Side 2

1.     Kort beskrivelse af forslaget (vedlæg gerne beregninger og yderligere beskrivelse som bilag).

4.     Økonomi – netto reduktion
Budget

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

- 2.340.000 - 10.600.000 -    10.600.000 -    10.600.000 

Regnskab Forventet reduceret budget

 Forventet netto reduktion fra 2023 

E) Behov for anlægsmidler til fascilitetsplaner
Udvalget for Læring besluttede på møde i novemeber 2021 at igangsætte arbejde med at lave 10 årsplan for vedligehold, 
efterslæb og bygningsudvikling.

Bygningsanalysen fra 2021 viser, at der i en årrække ikke har været afsat økonomi nok til driften af bygningerne i Læring. 
Det viser sig som slidte og utidssvarende ejendomme, som bliver mere og mere omkostningstunge at bringe tilbage på et 
acceptabelt niveau.
Til trods for at der ikke er afsat midler i investeringsoversigt, ser administrationen det som en nødvendighed at starte 
arbejdet med 10 årsplaner. Med principperne fra kloge kvadratmeter om både at nedskallere bygningsmassen og skabe 
klogere kvm2 skal udviklingsplaner for hver enkelt skole og dagtilbud være med til at prioritere den store opgave det er, at 
udbedre efterslæbet, vedligeholde og udvikle den bygningsmasse, hvori kerneopgaven udføres.

Udvalget for Læring præsenteres på møde i juni for beskrivelser af hver enkelt daginstitution og skole med status på 
nuværende forhold samt behov for opdatering, hvor forslag til forbedringer beskrives og illustreres.

Reduktionsforslag nr:

Opgave vi stopper med:
Rammevilkår og økonomiske udfordringer Ny opgave / investering:

Øvrig reduktion:
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Udvalget for Læring
Reduktionsforslag nr. LÆ1

Udvalget for Læring LÆ1

1.     Kort beskrivelse af forslaget (vedlæg gerne beregninger og yderligere beskrivelse som bilag).

2.     Konsekvenser

3.     Afledt konsekvens på andre områder

4.     Økonomi – netto reduktion

Budget
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

     7.187.430         208.397 -          2.838.647 -          2.238.647 -          2.238.647 -          2.238.647 -          2.238.647 

              600.000               600.000               600.000               600.000 

Regnskab Forventet reduceret budget

 Forventet netto reduktion fra 2023 

Nogle forældre kan ikke nå at afleverer før de skal møde på job (Jysk i Uldum skal man møde kl 6)
 
Krav om minimumsnormering fra 2024 kan gøre en eventuel besparelse tidsbegrænset. 
Reduktion i serviceniveau. Forældre kan opleve mindre fleksibilitet i forbindelse med afholdelse af ferie. 
Besparelse på faste udgifter (lys, varme…)

Reduktionsforslag nr:

Opgave vi stopper med:
Ny opgave / investering:
Øvrig reduktion:

Reduktion i åbningstid i daginstitutioner med udvidet åbningstid. 

Der tildeles i dag 57 timer om ugen til at dække de dagtilbud, hvor der er en udvidet åbningstid. Enkelte steder har udvidet 
åbningstid for at imødekomme forældrenes behov i relation til arbejdstider. Det reelle behov kendes ikke, da ordningen har 
kørt i flere år.

 Med dette reduktionsforslag harmoniseres åbningstiden i alle institutioner.

Børne- og undervisningsministeriet har lavet en rapport som viser at Hedensted er en blandt kun 19 andre kommuner med 
udvidet service på åbningstiden. Med reduktionforslaget vil vi ligge på niveau med gennemsnit for kommunerne

Indskrænkning af den ugentlige åbningstid samt indførelse af en ekstra lukkeuge i forbindelse med sommerferien.

Dagt.: Reducer udvidet åbningstid
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Udvalget for Læring
Reduktionsforslag nr. LÆ2

Udvalget for Læring LÆ2

1.     Kort beskrivelse af forslaget (vedlæg gerne beregninger og yderligere beskrivelse som bilag).

2.     Konsekvenser

3.     Afledt konsekvens på andre områder

4.     Økonomi – netto reduktion

Budget
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

-  62.567.403 -  65.162.641 -       62.815.447 -       62.915.447 -       62.915.447 -       62.915.447 -       62.915.447 

              100.000               100.000               100.000               100.000 

Regnskab Forventet reduceret budget

 Forventet netto reduktion fra 2023 

Øget forældrebetaling, hvilket kan medføre, at der er færre, der vælger madordning. 

Madordningen skal der stemmes om hver 2 år og er hele institutionen der skal have det, hvis der bliver stemt for (enkelte 
familier kan ikke fravælge madordning)

Reduktionsforslag nr:

Opgave vi stopper med:
Ny opgave / investering:
Øvrig reduktion:

Madordning uden kommunalt tilskud. 
I dag betaler forældrene ikke den fulde udgift i forbindelse med madordningerne i dagtilbud. 
Dagtilbud står med merudgift på 68,- pr barn pr år. Dette ændres til at forældrne betaler den fulde takst, og dermed øges 
prisen med 68 kr. årligt.

Takst i 2022 = 635,- pr. måned i 11 måneder. Dette ændres til kr. 642,- pr. måned i 11 måneder.

Gnm. pris for madordning ved kommunale institutioner på landsplan er 640,- pr. måned. 

Dagt.: Madordning uden kommunalt tilskud
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Udvalget for Læring
Reduktionsforslag nr. LÆ3

Udvalget for Læring LÆ3

1.     Kort beskrivelse af forslaget (vedlæg gerne beregninger og yderligere beskrivelse som bilag).

2.     Konsekvenser

3.     Afledt konsekvens på andre områder

4.     Økonomi – netto reduktion

Budget
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

     7.187.430         208.397 -         2.838.647 -         1.838.647 -         1.838.647 -         1.838.647 -         1.838.647 

          1.000.000           1.000.000           1.000.000           1.000.000 

Regnskab Forventet reduceret budget

 Forventet netto reduktion fra 2023 

Reduktion i serviceniveau. 
Forældre kan opleve mindre fleksibilitet i forbindelse med afholdelse af ferie. 
Besparelse på faste udgifter (rengøring, lys, varme etc.)

Reduktionsforslag nr:

Opgave vi stopper med:
Ny opgave / investering:
Øvrig reduktion:

Indførelse af en ekstra lukkeuge i forbindelse med sommerferien. Institutionerne tildeles aktuelt bruttonormering til 52 uger, og 
samtidig tildeles de ekstra ressourcer til dækning af feriepasning.
Reduktionsforslaget indebærer, at der fremadrettet gives mulighed behovsbestemt ferieåbning med bruttonormering til 51 uger 
og at ekstratildeling for feriepasning ophører. Institutionernes bruttonomering reduceres med kr. 500.000. Derudover er der i 
de seneste år gennemsnitligt tildelt 500.000 fra den centrale reguleringspulje. Fremover skal institutionerne selv dække 
ferieudgift af bruttonormering. 

På landsplan har ca. 2/3 af landets kommuner samme antal lukkedage som Hedensted kommune.

Dagt.: Reduktion i feriepasning
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Udvalget for Læring
Reduktionsforslag nr. LÆ4

Udvalget for Læring LÆ4

1.     Kort beskrivelse af forslaget (vedlæg gerne beregninger og yderligere beskrivelse som bilag).

2.     Konsekvenser

3.     Afledt konsekvens på andre områder

4.     Økonomi – netto reduktion

Budget
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

   10.984.129    11.002.003            8.948.122            8.648.122            8.648.122            8.648.122            8.648.122 

              300.000               300.000               300.000               300.000 

Afledt besparelse ift. bygningsmasse 
Der kan fremkomme provenue ved evt. salg af bygningen.
Behovet for anlægsmidler til fascilitetsplaner møde i udvalget for Læring 13. juni 2022

Regnskab Forventet reduceret budget

 Forventet netto reduktion fra 2023 

Faste udgifter i forbindelse med drift af bygning bortfalder. Ekstra tildeling til ledelse af to huse bortfalder. 
Der skal ske en mindre ombygning af Tuen for at kunne rumme børnene fra Tusindfryd.

Reduktionsforslag nr:

Opgave vi stopper med:
Ny opgave / investering:
Øvrig reduktion:

Der vil være et driftsrationale i forbindelse med lukning af det nævnte tilbud. Pga. faldende børnetal kan det nuværende 
antal børn i Tusindfryd rummes i Tuen. Prognoser tyder på, at behovet ikke ændrer sig i nærmeste fremtid

Antal børn der forventes i Tusindfryd pr 1.1 2023:  8 vuggestuebørn og 37 børnehavebørn
Det forventet børnetal børn i Tuen pr 1.1 2023: 11 vuggestuebørn og 51 børnehavebørn inden evt. sammenlægningen

Der er 620 m mellem de 2 institutioner

Der har været en drøftelse i forældrebestyrelsen, som har en positiv tilbagemelding

Dagt.: Tofteskovens børnehuse på 1 matrikel
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Udvalget for Læring
Reduktionsforslag nr. LÆ5

Udvalget for Læring LÆ5

1.     Kort beskrivelse af forslaget (vedlæg gerne beregninger og yderligere beskrivelse som bilag).

2.     Konsekvenser

3.     Afledt konsekvens på andre områder

4.     Økonomi – netto reduktion

Budget
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

     8.213.679      8.184.967            8.176.860            7.876.860            7.876.860            7.876.860            7.876.860 

              300.000               300.000               300.000               300.000 

Afledt besparelse ift. bygningsmasse 
Der kan fremkomme provenue ved evt. salg af bygningen.
Behovet for anlægsmidler til fascilitetsplaner møde i udvalget for Læring 13. juni 2022

Regnskab Forventet reduceret budget

 Forventet netto reduktion fra 2023 

Faste udgifter i forbindelse med drift af bygning bortfalder. Ekstra tildeling til ledelse af to huse bortfalder. 
Børn skal fordeles til andre dagtilbud. 
Forældre skal køre længere for at få deres barn i dagtilbud. 
Ved lukning er der kapacitet i Rårup og Glud til børnene.

Reduktionsforslag nr:

Opgave vi stopper med:
Ny opgave / investering:
Øvrig reduktion:

Der vil være et driftsrationale i forbindelse med lukning af det nævnte tilbud. 

Antal børn der forventes i Skjold børnehave pr 1.1 2023:  12 vuggestuebørn og 42 børnehavebørn
Det forventet børnetal børn i Rårup idrætsbørnehus pr 1.1 2023: 14 vuggestuebørn og 21 børnehavebørn inden evt. 
sammenlægningen

Der er 4,4 km mellem de 2 institutioner

Dagt.: Rårup/Skjold Fællesinst. på 1 matrikel
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Udvalget for Læring
Reduktionsforslag nr. LÆ6

Udvalget for Læring LÆ6

1.     Kort beskrivelse af forslaget (vedlæg gerne beregninger og yderligere beskrivelse som bilag).

2.     Konsekvenser

3.     Afledt konsekvens på andre områder

4.     Økonomi – netto reduktion

Budget
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

           1.590.178            1.190.178            1.190.178            1.190.178            1.190.178 

              400.000               400.000               400.000               400.000 

Afledt besparelse ift. bygningsmasse 
Der kan fremkomme provenue ved evt. salg af bygningen.
Behovet for anlægsmidler til fascilitetsplaner møde i udvalget for Læring 13. juni 2022

Regnskab Forventet reduceret budget

 Forventet netto reduktion fra 2023 

Faste udgifter i forbindelse med drift af bygning bortfalder. Tildeling til ledelse af bortfalder. 
Børn skal fordeles til andre dagtilbud. 
Forældre skal køre længere for at få deres barn i dagtilbud. 
Ved lukning er der kapacitet i Ølsted, Løsning og Rask Mølle.

Reduktionsforslag nr:

Opgave vi stopper med:
Ny opgave / investering:
Øvrig reduktion:

Der vil være et driftsrationale i forbindelse med lukning af det nævnte tilbud. 

Da Korning bh. er overgået til dagtilbud pr 1.1 2022, er der isoleret set en besparelse på børnehavedelen på i alt  400.000. Derudover er 
der afledt besparelse til garantitildeling til 20 børn i de år, hvor børnetallet ligger lavere end 20 børn. 

Antal børn der forventes i Landsbyhaven pr 1.1 2023:  26 børnehavebørn

Dagt.: Lukning af Landsbyhaven Korning bh.
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Udvalget for Læring
Reduktionsforslag nr. LÆ7

Udvalget for Læring LÆ7

1.     Kort beskrivelse af forslaget (vedlæg gerne beregninger og yderligere beskrivelse som bilag).

2.     Konsekvenser

3.     Afledt konsekvens på andre områder

4.     Økonomi – netto reduktion

Budget
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

           59.468         195.693               401.889               201.889               201.889               201.889               201.889 

              200.000               200.000               200.000               200.000 

Øget opgave til familieafdelingen i forbindelse med ansøgning om tilskud derfra.

Regnskab Forventet reduceret budget

 Forventet netto reduktion fra 2023 

Flere forældre vil selv skulle dække udgift til transport.
Reduktion i serviceniveau. 
Reduktion af udgift til befordring. 
  

Reduktionsforslag nr:

Opgave vi stopper med:
Ny opgave / investering:
Øvrig reduktion:

Der gives i dag et tilskud til befordring på et niveau, som ligger over, hvad vi er forpligtet til i forhold til lovgivningen.  
TIP (Team for Inkluderende Pædagogik) er en enhed under børnehaverne, hvor børn med særlige behov går i børnehave.

Dagt.: Reduktion i tilskud til befordring TIP team
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Udvalget for Læring
Reduktionsforslag nr. LÆ8

Udvalget for Læring LÆ8

1.     Kort beskrivelse af forslaget (vedlæg gerne beregninger og yderligere beskrivelse som bilag).

2.     Konsekvenser

3.     Afledt konsekvens på andre områder

4.     Økonomi – netto reduktion

Budget
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

   71.300.000    72.100.000         71.000.000         68.000.000         68.000.000         68.000.000         68.000.000 

          3.000.000           3.000.000           3.000.000           3.000.000 

Regnskab Forventet reduceret budget

 Forventet netto reduktion fra 2023 

Komponents analyse viser et økonomisk potentiale ved øget brug af familiepleje. I Hedensted er der i dag anbragt 56 pct. i 
familiepleje. Skal måltallet øges vil nettoudgiften til familiepleje stige, idet der er tale om mere behandlingskrævende børn end 
dem, der aktuelt er i familiepleje. Der arbejdes videre med dette samt tidsbegrænsede anbringelser.

Børn og unge, der anbringes på en døgninstitution, har et behandlingsbehov. For at matche børn med famliepleje med relevante 
behandlingskompetencer må vi acceptere store geografiske afstande til familie og netværk. Dette har konsekvenser for barnets 
tilknytning til lokaleommråde og netværk. En afledt konsekvens er vanskeliggørelse af tidsbegrænsede anbringelse med henblik 
på hjemgivning.

Reduktionsforslag nr:

Opgave vi stopper med:
Ny opgave / investering:
Øvrig reduktion: x

Billigere anbringelser. Som resultat af reduktioner på myndighedsområdet, er der realiseret nedbringelse af udgifter i løbet af 
2022, hvilket med dette forslag forudsættes at fortsætte i 2023. Reduktionen på området opnås gennem:
a) et øget samarbejde med Ungeenheden om opdeling af den unges handleplan i en social/pædagogisk del og en beskæftigelses 
del
b) øget og systematisk opfølgning på kontrakter og kontraktforhandlinger og deraf også følgeudgifter i anbringelsessager
c) øget brug af plejefamilier.

B&F: Billigere anbringelser
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Udvalget for Læring
Reduktionsforslag nr. LÆ9

Udvalget for Læring LÆ9

B&F: Home-Start partnerskab forlænges ikke

1.     Kort beskrivelse af forslaget (vedlæg gerne beregninger og yderligere beskrivelse som bilag).

2.     Konsekvenser

3.     Afledt konsekvens på andre områder

4.     Økonomi – netto reduktion
Budget

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
350.000     350.000     350.000        350.000     -              -              -              

350.000     350.000     350.000     

15-20 familier modtager i ½ år 2 timer ugentligt støtte ved en familieven. Støtten er af praktisk karakter til 
småbørns familier med mangel på overskud. Hjælpen kan være historielæsning med barnet, praktiske 
gøremål eller en at tale med.

Reduktionsforslag nr:

Home-Start partnerskab bringes til ophør. 
Home-Start støtter familier med mindst ét barn i førskolealderen, som oplever at de har problemer, som 
truer med at få deres hverdag til at vælte. Familierne bliver tilbudt medmenneskelig, praktisk støtte af 
frivillige, som besøger dem et par timer en gang om ugen så længe, familien har brug for det.
Partnerskabet udløber i 2023 og der indgås ikke ny partnerskabsaftale. 

Foreningen ansøger og modtager hvert år §18 midler - Udvalget for Fællesskab. Der må derfor imødeses 
ansøgning om øgede midler.

Regnskab Forventet reduceret budget

Forventet netto reduktion fra 2023
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Udvalget for Læring
Reduktionsforslag nr. LÆ10

Udvalget for Læring LÆ9

B&F: Home-Start partnerskab forlænges ikke

1.     Kort beskrivelse af forslaget (vedlæg gerne beregninger og yderligere beskrivelse som bilag).

2.     Konsekvenser

3.     Afledt konsekvens på andre områder

4.     Økonomi – netto reduktion
Budget

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
350.000     350.000     350.000        350.000     -              -              -              

350.000     350.000     350.000     

15-20 familier modtager i ½ år 2 timer ugentligt støtte ved en familieven. Støtten er af praktisk karakter til 
småbørns familier med mangel på overskud. Hjælpen kan være historielæsning med barnet, praktiske 
gøremål eller en at tale med.

Reduktionsforslag nr:

Home-Start partnerskab bringes til ophør. 
Home-Start støtter familier med mindst ét barn i førskolealderen, som oplever at de har problemer, som 
truer med at få deres hverdag til at vælte. Familierne bliver tilbudt medmenneskelig, praktisk støtte af 
frivillige, som besøger dem et par timer en gang om ugen så længe, familien har brug for det.
Partnerskabet udløber i 2023 og der indgås ikke ny partnerskabsaftale. 

Foreningen ansøger og modtager hvert år §18 midler - Udvalget for Fællesskab. Der må derfor imødeses 
ansøgning om øgede midler.

Regnskab Forventet reduceret budget

Forventet netto reduktion fra 2023

LÆ10

B&F: Færre tilbud på Ankersvej

1.     Kort beskrivelse af forslaget (vedlæg gerne beregninger og yderligere beskrivelse som bilag).

2.     Konsekvenser

3.     Afledt konsekvens på andre områder

4.     Økonomi – netto reduktion
Budget

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
   2.719.685    2.517.182    2.818.007    2.318.007    2.318.007    2.318.007    2.318.007 

      500.000       500.000       500.000       500.000 

Familiehuset ”Ankersvej” er et tilbud i Børn og Familier. Familiehuset er et psykoterapeutisk 
dagbehandlingstilbud, som leverer ydelser efter Servicelovens §52.3. Det psykoterapeutiske dagbehandlingstilbud 
er en foranstaltning for familier der på den ene og den anden måde har brug for hjælp. En hjælp der er mere 
omfattende og intensiv end almen støtte, vejledning og rådgivning.

Ankersvej reduceres med færre intensive familieforløb til følge. Antal medarbejdere på Ankersvej reduceres 
svarende til et årsværk med den konsekvens, at der bliver færre forløb med intensiv indsats til sårbare 
småbørnsfamilier og ambulante behandlingsforløb til forældre med børn og unge 0-15 år.

Med en reduktion af pladser i tilbuddet må der forventes en øget ventetid på støtte, når reformen Børnene Først 
slår igennem med øgede krav om tidligere og mere indgribende indsatser for sårbare forældre med børn på 0-6 år 
og de tilbud, der vil skulle forankres i et familiehus jf. ny lov vedr. Børnene Først.

Udvalget for Læring Reduktionsforslag nr:

Regnskab Forventet reduceret budget

 Forventet netto reduktion fra 2023 
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Udvalget for Læring
Reduktionsforslag nr. LÆ11

Udvalget for Læring LÆ11

1.     Kort beskrivelse af forslaget (vedlæg gerne beregninger og yderligere beskrivelse som bilag).

2.     Konsekvenser

3.     Afledt konsekvens på andre områder

4.     Økonomi – netto reduktion

Budget
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

   14.253.409    14.503.678          13.522.881          12.022.881          12.022.881          12.022.881          12.022.881 

           1.500.000            1.500.000            1.500.000            1.500.000 

Regnskab Forventet reduceret budget

 Forventet netto reduktion fra 2023 

Normeringen vil som som følge af reduktionsforslaget blive reduceret. 
Der vil være flere børn pr. pædagogisk medarbejder i Mini-grupperne. 

Forringet serviceniveau.

Reduktionsforslag nr:

Opgave vi stopper med:
Ny opgave / investering:
Øvrig reduktion:

Ændret tildelingsmodel reducerer normering til TIP-teamet (Team for Inkluderende Pædagogik).
I dag er der én normering til de første 20 børn, en anden til de næste 15, og en tredje til børnetal over 35.  Tip-teamet tildeles 
18 timer pr barn for de første 20 børn og 15 timer pr barn for de næste. 
Reduktionsforslaget indebærer, at TIP-normeringen reduceres til en tildeling på 15 timer pr. barn for alle børn, hvilket vil give 
en reduktion på ca. 1,5 mio. (Fastaftale om 28,6 PE ophører). 

Tildeling til special: TIP-teamet
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Udvalget for Læring
Reduktionsforslag nr. LÆ12

Udvalget for Læring LÆ12

1.     Kort beskrivelse af forslaget (vedlæg gerne beregninger og yderligere beskrivelse som bilag).

2.     Konsekvenser

3.     Afledt konsekvens på andre områder

4.     Økonomi – netto reduktion

Budget
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

   26.768.264    26.373.290         30.064.260         29.664.260         28.264.260         28.264.260         28.264.260 

              400.000           1.800.000           1.800.000           1.800.000 

Regnskab Forventet reduceret budget

 Forventet netto reduktion fra 2023 

Normeringen vil som som følge af reduktionsforslaget blive reduceret. 
Der vil være flere børn pr. lærer i specialklasserne i Barrit, Løsning og Rask Mølle.

Forringet serviceniveau.

Reduktionsforslag nr:

Opgave vi stopper med:
Ny opgave / investering:
Øvrig reduktion:

Specialafdelingerne i Rask Mølle, Løsning og Barrit har forskellige normering til forskellige målgrupper i specialklasserne. Over de 
seneste år er der gradvis sket en ændring, så andelen af elever med opmærksomhedsforstyrrelse, ADHD og komplekse 
udfordringer er steget. Følgeligt er andelen af elever med højeste normering er steget.

I 2014 til 2022 er normeringen pr. elev i gennemsnit steget med 25 pct. 

Med dette reduktionsforslag reduceres stigningen med 8 pct, så afdelingerne bevarer 17 pct. stigning i forhold til niveauet fra 
2014.

besparelsen udgør 2,4 mio. kr. årligt. Heraf udgør udvalget for Læring 1,8 mio. kr. og Økonomiudvalget 0,6 mio. kr.

Tildeling til special: Barrit, Løsning og Rask Mølle
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Udvalget for Læring
Reduktionsforslag nr. LÆ13

Udvalget for Læring LÆ13

1.     Kort beskrivelse af forslaget (vedlæg gerne beregninger og yderligere beskrivelse som bilag).

2.     Konsekvenser

3.     Afledt konsekvens på andre områder

4.     Økonomi – netto reduktion

Budget
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

- 42.177.954 - 49.572.173 -       37.170.133 -       38.050.133 -       39.270.133 -       39.270.133 -       39.270.133 

              880.000           2.100.000           2.100.000           2.100.000 

Regnskab Forventet reduceret budget

 Forventet netto reduktion fra 2023 

Normeringen vil som følge af reduktionsforslaget blive reduceret. 
Der vil være flere børn pr. lærer i specialklasserne, idet de samlet set ca. 100 ansatte lærere i specialklasserne reduceres til ca. 
96 ansatte.
Risiko  for øget tilkøb af pladser i specialtilbud eksternt.

Forringet serviceniveau.

Reduktionsforslag nr:

Opgave vi stopper med:
Ny opgave / investering:
Øvrig reduktion:

I lighed med andre specialindsatser indebærer dette reduktionsforslag en generel normeringsreduktion. Tildeling/normering 
reduceres med 3,9 pct.for alle specialtilbud. Det drejer sig om:
- Barrit
- Løsning
- Rask Mølle
- Stjernevej
- Ungdomsskolens heltidsundervisning
- Ungeenhedens Støberiet

Tildeling til special: Specialklasse generelt



Reduktionsforslag Budget 2023-2026  |  63  

Udvalget for Læring
Reduktionsforslag nr. LÆ14

Udvalget for Læring LÆ14

1.     Kort beskrivelse af forslaget (vedlæg gerne beregninger og yderligere beskrivelse som bilag).

2.     Konsekvenser

3.     Afledt konsekvens på andre områder

4.     Økonomi – netto reduktion

Budget
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

   18.500.000    15.900.000          18.400.000          17.700.000          17.700.000          17.700.000          17.700.000 

              700.000               700.000               700.000               700.000 

Overhead vedrørende administrationen falder.

Regnskab Forventet reduceret budget

 Forventet netto reduktion fra 2023 

Hvis det lykkes Bakkevej at sælge 15 pladser, og samtidig holde udgifterne på det budgetterede niveau, så er der ingen 
personalekonsekvens. Sælges der færre, skal udgifterne tilsvarende sænkes med det manglende indtægtsbeløb. Kommunen vil 
som følge af den lavere takst miste 25 pct. af besparelsen i statsrefusion for "Særligt dyre enkeltsager". Den mistede refusion er 
indregnet i forslaget.
Et eventuelt underskud i 2023 skal jf. takstbekendtgørelsen indregnes i taksterne 2 år efter, hvilket vil betyde en takststigning i år 
2025.

Forringet serviceniveau.

Reduktionsforslag nr:

Opgave vi stopper med:
Ny opgave / investering:
Øvrig reduktion: x

Bakkevejs nuværende takst er beregnet på et "salg" af 14 pladser. Med de budgetterede udgifter så giver det en døgntakst i 2022 
på 3.236 kr. pr. døgn.  

De fleste af pladserne på Bakkevej er kommunens egne børn, mens der også er et mindre salg til andre kommuner + uledsagede 
unge integrationsbørn, hvor der er 100% statsrefusion.

Forslaget går på at hæve "salget´" til 15 pladser, med samme personalenormering samt øvrige udgifter. Det vil reducere 
døgntaksten med 6,7 pct. til 3.020 kr. pr. døgn, og en besparelse på 216 kr. pr. døgn pr. barn. I forslaget er der et forventet salg 
af 12 pladser til Hedensted Kommune, og et salg af 3 pladser med anden finansiering. 

Tildeling til special: Bakkevej døgntilbud
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Udvalget for Læring
Reduktionsforslag nr. LÆ15

Udvalget for Læring LÆ15

1.     Kort beskrivelse af forslaget (vedlæg gerne beregninger og yderligere beskrivelse som bilag).

2.     Konsekvenser

3.     Afledt konsekvens på andre områder

4.     Økonomi – netto reduktion

Budget
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

   19.818.667    20.667.099          22.898.003          22.598.003          22.598.003          22.598.003          22.598.003 

              300.000               300.000               300.000               300.000 

Reduktionsforslag nr:

Opgave vi stopper med:
Tandpleje: Stordriftsfordele Ny opgave / investering:

Øvrig reduktion:

Stordriftsfordele og synergi efter samling af klinikkerne i Hornsyld. 

Vi har allerede set stordriftsfordele ved den samlede store klinik i Hornsyld. Driften er effektiviseret og der er etableret et højt 
fagligt miljø. Der er flere borgere tilknyttet den kommunale tandpleje, det giver mulighed for planlægning og effektivisering af 
driften.

Uændret serviceniveau forventes realiserbart.

Regnskab Forventet reduceret budget

 Forventet netto reduktion fra 2023 
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Udvalget for Læring
Reduktionsforslag nr. LÆ16

Udvalget for Læring LÆ16

1.     Kort beskrivelse af forslaget (vedlæg gerne beregninger og yderligere beskrivelse som bilag).

2.     Konsekvenser

3.     Afledt konsekvens på andre områder

4.     Økonomi – netto reduktion

Budget
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

     5.786.520      5.490.384            6.342.542            6.042.542            6.042.542            6.042.542            6.042.542 

              300.000               300.000               300.000               300.000 

Reduktionsforslag nr:

Opgave vi stopper med:
Tandpleje: Fastprisaftale Ny opgave / investering:

Øvrig reduktion:

Det har været et politisk ønske at tandplejen skulle have en decentral struktur, med frit valg mellem kommunale og private 
fastprisaftaleklinikker.  Det betyder at vi har indgået fastprisaftaler med lokale tandlæger om behandling af børn. Over de seneste 
år er fastprisaftalerne genforhandlet og en stor del af børnene er nu tilknyttet den kommunal tandpleje. 

Med de seneste fastprisaftaler er der realiseret besparelse som følge af stramning af aftalevilkår. Det betyder at vi er gået fra 9 
aftaler til 3 over de seneste år. Besparelsen ligger i, at der spares på ekstra bevillinger på særlige behandlinger, som kirogogi og 
ekstra store behandlingsbehov, som tandplejen nu kan klare inden for egen ramme. Dermed et det muligt at realisere en lille 
besparelse. 

Uændret serviceniveau forventes realiserbart.

Tendensen efter stramnig af kontraktforholdene, er at de private fastprisaftaleklinikker, tilbagehenviser flere patienter med større 
og mere kompliceret behandlingsbehov, som de ikke vil løse inden for fasprisrammen. Da denne stramning er sket for nylig, kan 
man endnu ikke se den fulde virkning

Regnskab Forventet reduceret budget

 Forventet netto reduktion fra 2023 
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Udvalget for Læring
Reduktionsforslag nr. LÆ17

Udvalget for Læring LÆ17

1.     Kort beskrivelse af forslaget (vedlæg gerne beregninger og yderligere beskrivelse som bilag).

2.     Konsekvenser

3.     Afledt konsekvens på andre områder

4.     Økonomi – netto reduktion

Budget
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

        291.380         309.079               418.715               118.715               118.715               118.715               118.715 

              300.000               300.000               300.000               300.000 

Reduktionsforslag nr:

Opgave vi stopper med:
Sundhedspleje: Parsamtaler Ny opgave / investering:

Øvrig reduktion:

Kommunen tilbyder idag vederlagsfri terapi til ved privat leverandører til par, der har problemer i forholdet og har et eller 
flere børn under 18 år. Dette for at undgå skilsmisse.
Tilbuddet omfatter fem samtaler med en psykolog eller terapeut. Samtalerne skal være med til at give forældrene en 
forståelse for hinanden i parforholdet, samt give dem en viden om, hvad deres indbyrdes problemer får af betydning for deres 
børn.

Reduktionsforslaget indebærer at tilbud om parsamtaler ophører. 

Reduktion i serviceniveau og egen betaling ved ønske om parterapi.

Konsekvenserne kan være at forældrene fravælger hjælpen og det vil derfor være vigtigt på kommunens hjemmeside at 
tydeliggøre andre tilbud. I Kommunalt regi vil det fortsat være muligt at tilbyde annonym rådgivning samt forældrekurser  i 
styrket kommunikation imellem barn og forældre og forældrene indbyrdes (COS-P og PREP).

Regnskab Forventet reduceret budget

 Forventet netto reduktion fra 2023 
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Udvalget for Læring
Reduktionsforslag nr. LÆ18

LÆ18

Skoler: Distrikts-/fælles ledelse med tekn.-adm. korps

1.     Kort beskrivelse af forslaget (vedlæg gerne beregninger og yderligere beskrivelse som bilag).

2.     Konsekvenser

3.     Afledt konsekvens på andre områder

4.     Økonomi – netto reduktion
Budget

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
  454.477.551   472.657.046   470.431.126   467.931.126   464.931.126   464.931.126   464.931.126 

      2.500.000       5.500.000       5.500.000       5.500.000 

Skoleledere på fødeskoler ændres til afdelingsledere og ledelsestid reduceres. Pedelkorps i hvert distrikt med i alt 
21,6 servicemedarbejdere (pt. 25,6). Administration i hvert distrikt med i alt 11,7 skolesekretær (pt. 15,2).
Med dette reduktionsforslag realiseres løsningsforslag fra skoleanalysen, idet der etableres fælles 
ledelse/distriktsledelse på tværs af skoler. Ledelsen af kommunenes folkeskoler fordeles på færre skoleledere og flere 
afdelingsledere, hvilket er ensbetydende med fælles ledelse af flere matrikler. Tildelt ledelsestid reduceres fra 49.490 
timer årligt til 48.150 og lønindplacering følger ny stillingsbetegnelse. 
Omorganisering af servicelederopgave ved etablering af pedelkorps på tværs af skoler i distriktet samt optimering af 
administrative opgaver på færre skolesekretærer i distrikterne.
- Pedelkorps etableres med udgangspunkt i ca. 0,7 pedel på skoleafdelinger
- Sekretæropgaven optimeres med udgangspunkt i ca. 0,2 skolesekretær på skoleafdelinger
Konkret vil ledelse og tekn./adm korps blive samlet under distikterne Hedensted (inkl. Daugaard), Skolen i Midten 
(inkl. Stenderup, Stouby, Rårup og Hornsyld), Juelsminde (inkl. Glud og Barrit), Lindved (inkl. Uldum), Løsning (inkl. 
Øster Snede og Ølsted), Rask Mølle (inkl. Aale), Stjernevejskolen (uændret) og Tørring (inkl. Ølholm).

Samlet set vil der være tale om en serviceforringelse. Komponent peger imidlertid i deres analyse og anbefalinger på, 
at vi i Hedensted Kommune kan lade os inspirere af kommuner, der har hentet økonomisk rationale ved lignende 
modeller. 

Reduktionsforslaget vil medføre konskvenser vedr:
Ledelse: For distriktsleder vil det medføre et større pædagogisk-, personale- og budgetansvar. For afdelingsleder på 
matriklen/skoleafdelingen vil det medføre større undervisningsforpligtelse og samtidig en fokusering på den daglige 
pædagogiske ledelse i forhold til børn og forældre. For det samlede ledelsesteam vil der være behov for at prioritere 
tid til koordinering og sammenhængende udvikling af distriktets samlede tilbud. Forslaget vil give mulighed for at 
man kan prioritere særlige indsatser på tværs. Derudover bliver der eksempelvis mulighed for talentforløb, 
ordblindeindsatser og mellemformer på tværs og med større volumen. I forhold til rekruttering og fastholdelse kan 
fordele og ulemper diskuteres.
Teknisk og administrativt: Forslaget indebærer en reduktion i tiden til den decentrale skolesekretær og 
pedelbetjening. Dermed vil der blive en oplevelse af mindre tilstedeværelse og tilgængelighed. Nogle opgaver vil 
skulle løses af andre eller i fællesskab af teamet i distriktet. Det kan på nogle områder opvejes af stordriftsfordele, 
hvor sagsgange samles på færre hænder. Tilsvarende kan der med et pedelkorps ses på en mere differentieret 
opgaveportefølje, så medarbejdernes specialkompetencer bringes bedre i spil.

Udvalget for Læring Reduktionsforslag nr:

Regnskab Forventet reduceret budget

 Forventet netto reduktion fra 2023 
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Udvalget for Læring
Reduktionsforslag nr. LÆ19A

LÆ19 A

Skoler: Klasseoptimering model A samling 5.-6. kl.

1.     Kort beskrivelse af forslaget (vedlæg gerne beregninger og yderligere beskrivelse som bilag).

2.     Konsekvenser

3.     Afledt konsekvens på andre områder

4.     Økonomi – netto reduktion
Budget

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
   447.445.851   466.017.248   465.910.522   464.510.522   462.510.522   462.510.522   462.510.522 

      1.400.000       3.400.000       3.400.000       3.400.000 

Dette reduktionsforslag indebærer optimering af klassestørrelser på 5.-6. klassetrin. Dermed realiseres 
løsningsforslag fra skoleanalysen, idet elever fra 5.-6. kl. flyttes og samles i overbygningsdistrikterne.  
Konkret betyder det, at elever i 5.-6. klasse samles i Hedensted (inkl. Daugaard), Hornsyld (inkl. Stenderup, 
Stouby og Rårup), Juelsminde (inkl. Glud og Barrit), Lindved (inkl. Uldum), Løsning (inkl. Øster Snede og Ølsted), 
Rask Mølle (inkl. Aale), Stjernevejskolen (uændret) og Tørring (inkl. Ølholm).

Dette forslag bygger videre på Komponents anbefalinger og analyser, der viser et betydeligt 
besparelsespotentiale på de af kommunens skoler, der har lave klassekvotienter. 

Reduktionsforslaget vil få konskvenser vedr:
Elever: Vil opleve fordelen ved at blive en del af et større bæredygtigt børnefællesskab. 
Lærere: På de modtagende skoler vil det være lettere at dække fagrække som fra 5. klassetrin udvides med tysk 
og madkundskab.
Forældre: Vil muligvis se det som en markant forandring, da børnene i en tidligere alder skal have et skoleskifte. 
Det er der både fordele og ulemper ved.

Modellen praktiseres allerede i dag på Korning Skole, der kun har elever fra 0.-4. klassetrin.
I forhold til de fremadrettede facilitetsplaner er det af afgørende betydning, om der skal være faglokaler til 5.-6. 
kl. alle steder. Generelt vil forslaget betyde, at de små skoler bliver mindre, hvilket flere steder giver mulighed for 
børneuniverser med bygningsfællæesskab med dagtilbud. Også dette vil over tid give en besparelse jf. 
fasilitetsplanerne. Dette er dog ikke indregnet i forslaget.

Udvalget for Læring Reduktionsforslag nr:

Muligheder for at initiativer omkring borgerhuse og foreninger integreres i idéerne om bygningsfællesskaber som 
fx Ølsted-projektet .

Regnskab Forventet reduceret budget

 Forventet netto reduktion fra 2023 
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Udvalget for Læring
Reduktionsforslag nr. LÆ19B

LÆ19 A

Skoler: Klasseoptimering model A samling 5.-6. kl.

1.     Kort beskrivelse af forslaget (vedlæg gerne beregninger og yderligere beskrivelse som bilag).

2.     Konsekvenser

3.     Afledt konsekvens på andre områder

4.     Økonomi – netto reduktion
Budget

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
   447.445.851   466.017.248   465.910.522   464.510.522   462.510.522   462.510.522   462.510.522 

      1.400.000       3.400.000       3.400.000       3.400.000 

Dette reduktionsforslag indebærer optimering af klassestørrelser på 5.-6. klassetrin. Dermed realiseres 
løsningsforslag fra skoleanalysen, idet elever fra 5.-6. kl. flyttes og samles i overbygningsdistrikterne.  
Konkret betyder det, at elever i 5.-6. klasse samles i Hedensted (inkl. Daugaard), Hornsyld (inkl. Stenderup, 
Stouby og Rårup), Juelsminde (inkl. Glud og Barrit), Lindved (inkl. Uldum), Løsning (inkl. Øster Snede og Ølsted), 
Rask Mølle (inkl. Aale), Stjernevejskolen (uændret) og Tørring (inkl. Ølholm).

Dette forslag bygger videre på Komponents anbefalinger og analyser, der viser et betydeligt 
besparelsespotentiale på de af kommunens skoler, der har lave klassekvotienter. 

Reduktionsforslaget vil få konskvenser vedr:
Elever: Vil opleve fordelen ved at blive en del af et større bæredygtigt børnefællesskab. 
Lærere: På de modtagende skoler vil det være lettere at dække fagrække som fra 5. klassetrin udvides med tysk 
og madkundskab.
Forældre: Vil muligvis se det som en markant forandring, da børnene i en tidligere alder skal have et skoleskifte. 
Det er der både fordele og ulemper ved.

Modellen praktiseres allerede i dag på Korning Skole, der kun har elever fra 0.-4. klassetrin.
I forhold til de fremadrettede facilitetsplaner er det af afgørende betydning, om der skal være faglokaler til 5.-6. 
kl. alle steder. Generelt vil forslaget betyde, at de små skoler bliver mindre, hvilket flere steder giver mulighed for 
børneuniverser med bygningsfællæesskab med dagtilbud. Også dette vil over tid give en besparelse jf. 
fasilitetsplanerne. Dette er dog ikke indregnet i forslaget.

Udvalget for Læring Reduktionsforslag nr:

Muligheder for at initiativer omkring borgerhuse og foreninger integreres i idéerne om bygningsfællesskaber som 
fx Ølsted-projektet .

Regnskab Forventet reduceret budget

 Forventet netto reduktion fra 2023 

LÆ19 B

Skoler: Klasseoptimering model B små skoler

1.     Kort beskrivelse af forslaget (vedlæg gerne beregninger og yderligere beskrivelse som bilag).

2.     Konsekvenser

3.     Afledt konsekvens på andre områder

4.     Økonomi – netto reduktion
Budget

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
        454.477.551   472.657.046   470.431.126   469.031.126   467.031.126   467.031.126   467.031.126 

      1.400.000       3.400.000       3.400.000       3.400.000 

Dette reduktionsforslag indebærer indførelse af en ny klassedannelses- og tildelingsmodel for skoler under 300 elever. 
Det drejer sig konkret om skolerne i Barrit, Daugaard, Glud, Hornsyld, Korning, Rårup, Stenderup, Stouby, Uldum, 
Ølholm, Ølsted, Øster Snede og Aale-Hjortsvang.

Fra at have alderopdelte klasser (dvs. én klasse på hvert klassetrin) vil klassedannelse fremadrettet ske med 
udgangspunkt i Folkeskolelovens §25. Dermed vil eleverne fremover gå i aldersintegrerede klasse. Folkeskoleloven 
giver kun denne mulighed på skoler med op til 300 elever.
Fremadrettet oprettes kun det antal klasser (omfattende elever med forskellig skolealder), som det samlede elevtal 
nødvendiggør. Konkret vil der ved fx 69 elever på en skole blive oprettet 3 klasser med gns. 23 elever pr. klasse. Skolen 
vil kun modtage tildeling til det antal klasser (omfattende elever med forskellig skolealder) som det samlede elevtal 
nødvendiggør. 

Dette forslag bygger videre på Komponents anbefalinger og analyser, der viser et betydeligt besparelsespotentiale på 
de af kommunens skoler, der har lave klassekvotienter. 

Reduktionsforslaget vil få konskvenser vedr:
Elever: Vil opleve at fordelen ved at blive en del af et større bæredygtigt børnefællesskab. Omvendt vil de også opleve 
at der i klassen er en vis aldersspredning.
Lærere: Vil opleve øget behov for differentieret undervisning målrette elevernes faglige niveauer. 
Forældre: Vil muligvis se det som en markant forandring, da man bryder med traditionel opdeling i klassetrin. 

Modellen praktiseres allerede i dag på Korning Skole og delvis på Daugaard, Barrit og Aale Hjortsvang Skole.

Udvalget for Læring Reduktionsforslag nr:

Regnskab Forventet reduceret budget

 Forventet netto reduktion fra 2023 
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Udvalget for Læring
Reduktionsforslag nr. LÆ20

LÆ20

Skoler: Delvis tilbagerulning af Løft af Folkeskolen

1.     Kort beskrivelse af forslaget (vedlæg gerne beregninger og yderligere beskrivelse som bilag).

2.     Konsekvenser

3.     Afledt konsekvens på andre områder

4.     Økonomi – netto reduktion
Budget

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
   1.150.615    2.200.000    1.300.000                  -                    -                    -   

      900.000    2.200.000    2.200.000    2.200.000 

Folketinget besluttede i efteråret 2020 at afsætte midler til et generelt løft af folkeskolen. 
Tilskuddet skal anvendes til løn- og pensionsudgifter til lærere, som varetager en funktion i direkte tilknytning til 
elever i almindelige folkeskoler. Udvalget for læring besluttede at midler blev udmøntet, så de målrettes 
specialpædagogisk bistand og en generelt højere lønsum.

Med dette reduktionsforslag vil der ske en tilbagerulning af de midler, der er tilført skolernes lønsum. Midler 
målrettet specialpædagogisk bistand videreføres i lyset af det stigende pres på specialundervisningsområdet og 
behovet for lokalt at have mulighed for at stoppe udgiftsstigningen til segregerede elever.

En reduceret lønsum vil i lighed med "grønthøster" dvs. effektivisering og forenkling med 0,5 pct. medføre en 
gradvis udhulning af tildelingen og dermed de enkelte skoles driftsbudgetter.

Udvalget for Læring Reduktionsforslag nr:

Regnskab Forventet reduceret budget

 Forventet netto reduktion fra 2023 
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Udvalget for Læring
Reduktionsforslag nr. LÆ21

LÆ20

Skoler: Delvis tilbagerulning af Løft af Folkeskolen

1.     Kort beskrivelse af forslaget (vedlæg gerne beregninger og yderligere beskrivelse som bilag).

2.     Konsekvenser

3.     Afledt konsekvens på andre områder

4.     Økonomi – netto reduktion
Budget

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
   1.150.615    2.200.000    1.300.000                  -                    -                    -   

      900.000    2.200.000    2.200.000    2.200.000 

Folketinget besluttede i efteråret 2020 at afsætte midler til et generelt løft af folkeskolen. 
Tilskuddet skal anvendes til løn- og pensionsudgifter til lærere, som varetager en funktion i direkte tilknytning til 
elever i almindelige folkeskoler. Udvalget for læring besluttede at midler blev udmøntet, så de målrettes 
specialpædagogisk bistand og en generelt højere lønsum.

Med dette reduktionsforslag vil der ske en tilbagerulning af de midler, der er tilført skolernes lønsum. Midler 
målrettet specialpædagogisk bistand videreføres i lyset af det stigende pres på specialundervisningsområdet og 
behovet for lokalt at have mulighed for at stoppe udgiftsstigningen til segregerede elever.

En reduceret lønsum vil i lighed med "grønthøster" dvs. effektivisering og forenkling med 0,5 pct. medføre en 
gradvis udhulning af tildelingen og dermed de enkelte skoles driftsbudgetter.

Udvalget for Læring Reduktionsforslag nr:

Regnskab Forventet reduceret budget

 Forventet netto reduktion fra 2023 

LÆ21

Skoler: Delvis tilbagerulning af 10 mio. fra budget 2020

1.     Kort beskrivelse af forslaget (vedlæg gerne beregninger og yderligere beskrivelse som bilag).

2.     Konsekvenser

3.     Afledt konsekvens på andre områder

4.     Økonomi – netto reduktion
Budget

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
    10.000.000   10.000.000   10.000.000   8.500.000   6.400.000   6.400.000   6.400.000 

  1.500.000   3.600.000   3.600.000   3.600.000 

Med Byrådets godkendelse af budget 2021 blev det besluttet at fastholde demografimodellen på skoleområdet og 
bevilge skoleområdet 10 mio. til at igangsætte arbejdet med den nye skolepolitik og løse nogle af de 4 faglige og 
strukturelle udfordringer, der er beskrevet i skoleanalysen.

Dette reduktionsforslag medfører en delvis tilbagerulning af tilførte midler til:
a) øget personaletid (1,9 mio.) 
b) tildeling megaklasser (1,7 mio.) 

Som konskvens kan nævnes:
a) øget personaletid: Lærernes undervisningstimetal var en del af udfordringsbilledet i skoleanalysen. Med 
tildelingen blev udfordringen i beskeden grad imødekommet ved at lærernes undervisningstimetal blev nedsat med 
4,6 timer årligt. Med denne tilbagerulning vil lærerne være tilbage ved status quo. Dermed har lærerne I Hedensted 
Kommune fortsat et af Danmarks højeste undervisningstimetal. 

b) bortfald af midler til megaklasser: Dermed vil der ikke længere være ekstra midler til megaklasser, hvor særligt 
Hedensted Skole er udfordret af klasse med 26 - 28 elever.

Udvalget for Læring Reduktionsforslag nr:

Regnskab Forventet reduceret budget

 Forventet netto reduktion fra 2023 
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Udvalget for Læring
Reduktionsforslag nr. LÆ22

LÆ22

Skoler: Reduceret undervisning i dansk som andetsprog

1.     Kort beskrivelse af forslaget (vedlæg gerne beregninger og yderligere beskrivelse som bilag).

2.     Konsekvenser

3.     Afledt konsekvens på andre områder

4.     Økonomi – netto reduktion
Budget

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
 454.477.551  472.657.046  470.431.126  469.881.126  469.181.126  469.181.126  469.181.126 

         550.000       1.250.000       1.250.000       1.250.000 

Byrådet besluttede på møde d. 24. mart 2021 på baggrund af hyrdebrev fra Undervisningsministeriet at styrke undervisningen i 
dansk som andetsprog. 

Med dette reduktionsforslag følger en delvis tilbagerulning af den styrkede undervisningen i dansk som andetsprog, idet 
tildelingen hertil reduceres fra 0,50 ugentlig lektion pr. elev til 0,40 ugentlig lektion pr. elev.

De enkelte skoler vil som konsekvens af en reduceret tildeling få færre ekstra timer til supplerende dansk som 
andetsprogsundervisning til de elever, der har behov for det, og som ikke betragtes som nyankomne. 
Dette kan påvirke eleverne udbytte af undervisningen generelt og medføre, at skolerne vil skulle bruge specialpædagogiske 
ressourcer på støtte i stedet for dsa-undervisning.

Udvalget for Læring Reduktionsforslag nr:

Regnskab Forventet reduceret budget

 Forventet netto reduktion fra 2023 
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Udvalget for Læring
Reduktionsforslag nr. LÆ23

LÆ22

Skoler: Reduceret undervisning i dansk som andetsprog

1.     Kort beskrivelse af forslaget (vedlæg gerne beregninger og yderligere beskrivelse som bilag).

2.     Konsekvenser

3.     Afledt konsekvens på andre områder

4.     Økonomi – netto reduktion
Budget

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
 454.477.551  472.657.046  470.431.126  469.881.126  469.181.126  469.181.126  469.181.126 

         550.000       1.250.000       1.250.000       1.250.000 

Byrådet besluttede på møde d. 24. mart 2021 på baggrund af hyrdebrev fra Undervisningsministeriet at styrke undervisningen i 
dansk som andetsprog. 

Med dette reduktionsforslag følger en delvis tilbagerulning af den styrkede undervisningen i dansk som andetsprog, idet 
tildelingen hertil reduceres fra 0,50 ugentlig lektion pr. elev til 0,40 ugentlig lektion pr. elev.

De enkelte skoler vil som konsekvens af en reduceret tildeling få færre ekstra timer til supplerende dansk som 
andetsprogsundervisning til de elever, der har behov for det, og som ikke betragtes som nyankomne. 
Dette kan påvirke eleverne udbytte af undervisningen generelt og medføre, at skolerne vil skulle bruge specialpædagogiske 
ressourcer på støtte i stedet for dsa-undervisning.

Udvalget for Læring Reduktionsforslag nr:

Regnskab Forventet reduceret budget

 Forventet netto reduktion fra 2023 

LÆ23

PPR: Ungesamtaler reduceres

1.     Kort beskrivelse af forslaget (vedlæg gerne beregninger og yderligere beskrivelse som bilag).

2.     Konsekvenser

3.     Afledt konsekvens på andre områder

4.     Økonomi – netto reduktion
Budget

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
   1.000.000    1.000.000                  -                    -                    -                    -   

   1.000.000    1.000.000    1.000.000    1.000.000 

Tilbud om Ungesamtaler reduceres med 1 mio. kr. til den oprindelige ramme på kr. 200.000 årligt. Med 
budget 2021 blev der vedtaget permanentgørelse af forsøg med udviddet ramme for ungesamtaler. Dette 
bla. pga. udfordringer med de oprindeligt lange ventetider.
Det nuværende tilbud, som har kørt i halvandet år, omfatter 5 gratis samtaler med en psykolog eller 
terapeut. TIlbuddet sikrer lettilgængelig hjælp uden ventetider.

Ungesamtaler er en forbyggende indsats, der er med til at sikre samtaler til de unge i Hedensted Kommune 
med gode resultater i forhold til nedbringelse af mistrivsel hos unge. 
Konsekvenserne af at nedlægge tilbuddet vil være,  at den forbyggende indsats på ungeområdet vil blive 
forringet. Det vil med tiden kunne betyde, at flere unge kommer i mistrivsel, idet tilbuddet må forventes igen 
at oparbejde ventetider. 

Udvalget for Læring Reduktionsforslag nr:

Regnskab Forventet reduceret budget

 Forventet netto reduktion fra 2023 



74   |   Reduktionsforslag Budget 2023-2026

Udvalget for Læring
Reduktionsforslag nr. LÆ24

LÆ24

UU: Uddannelsesvejledning reduceres

1.     Kort beskrivelse af forslaget (vedlæg gerne beregninger og yderligere beskrivelse som bilag).

2.     Konsekvenser

3.     Afledt konsekvens på andre områder

4.     Økonomi – netto reduktion
Budget

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
   5.052.337    4.614.696    5.044.447    4.544.447    4.544.447    4.544.447    4.544.447 

      500.000       500.000       500.000       500.000 

Vejledningsindsatsen i regi af Ungdommens Uddannelsesvejledning reduceres, idet antallet af medarbejdere 
reduceres.
Dermed vil en del af UUs opgaveløsningen bortfalde. Fx ved at kollektive vejledningsforløb i 7.-9. klasse 
reduceres og vejledning til elever i specialtilbud, der i forvejen har lav elev-lærer ratio, reduceres til minimum.

Konsekvensen af reduktionsforslaget vil være uddannelsesvalg på  baggrund af mindre vejledning. Derudover 
vil indsatsen for elever, der er vurderet parat til andre uddannelsesaktiviteter mv. end gymnasiale uddannelser 
og erhvervsuddannelser, blive reduceret.

Udvalget for Læring Reduktionsforslag nr:

Regnskab Forventet reduceret budget

 Forventet netto reduktion fra 2023 
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Udvalget for Læring
Reduktionsforslag nr. LÆ25

LÆ24

UU: Uddannelsesvejledning reduceres

1.     Kort beskrivelse af forslaget (vedlæg gerne beregninger og yderligere beskrivelse som bilag).

2.     Konsekvenser

3.     Afledt konsekvens på andre områder

4.     Økonomi – netto reduktion
Budget

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
   5.052.337    4.614.696    5.044.447    4.544.447    4.544.447    4.544.447    4.544.447 

      500.000       500.000       500.000       500.000 

Vejledningsindsatsen i regi af Ungdommens Uddannelsesvejledning reduceres, idet antallet af medarbejdere 
reduceres.
Dermed vil en del af UUs opgaveløsningen bortfalde. Fx ved at kollektive vejledningsforløb i 7.-9. klasse 
reduceres og vejledning til elever i specialtilbud, der i forvejen har lav elev-lærer ratio, reduceres til minimum.

Konsekvensen af reduktionsforslaget vil være uddannelsesvalg på  baggrund af mindre vejledning. Derudover 
vil indsatsen for elever, der er vurderet parat til andre uddannelsesaktiviteter mv. end gymnasiale uddannelser 
og erhvervsuddannelser, blive reduceret.

Udvalget for Læring Reduktionsforslag nr:

Regnskab Forventet reduceret budget

 Forventet netto reduktion fra 2023 

LÆ25

TITEL Sundhed: Sundhedsplejen reduceres

1.     Kort beskrivelse af forslaget (vedlæg gerne beregninger og yderligere beskrivelse som bilag).

2.     Konsekvenser

3.     Afledt konsekvens på andre områder

4.     Økonomi – netto reduktion
Budget

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
   8.357.620    9.149.299    9.312.398    9.112.398    9.112.398    9.112.398    9.112.398 

      200.000       200.000       200.000       200.000 
5.       Profitcenter / Funktionsområde

Konsekvensen af reduktionsforslaget vil væreen neddrosling af de forebyggende indsatser i Styrker på tværs, som 
sigter på en tidlig forebyggelse på 0-6 års området. Konkret vil indsatserne vedr. overgangsmøder blive reduceret 
samt 3 1/2 års screening bortfalde. Dermed vil overgangsmøder skulle gentænkes og evt. begrænses til 
børn/familier med behov. Aktuelt er det et tilbud til alle.

Reduktionsforslag nr:

Reduktionsforslaget indbærer, at indsatsen i regi af Sundhedsplejen reduceres. Dermed vil en del af 
Sundhedsplejens opgaveløsningen bortfalde, idet indsatsen Styrker på tværs reduceres.

Overgangsmøder fungerer i dag som en sammenhængende rød tråd i børnenes overgange, hvor Sundhedsplejen 
er gennemgående. 
3 1/2 års screening  er en motorisk undersøgelse, der afdækker eventuelle udfordringer af betydning for børns 
sundhed, læring og trivsel. Intentionen med en bred screening tidligere end de obligatoriske screeninger i 
skolealderen bortfalder.

Udvalget for Læring

Regnskab Forventet reduceret budget

 Forventet netto reduktion fra 2023 

Profitcenter: 3030000001
funktion: 046289
OBS på at en del af budgettet til "Styrke på tværs" er flyttet til Tip-teamet (299.500,- kr er flyttet)
oprindeligt budget til styrke på tværs i 2022 er 881.540, nu 578.194,- kr i sundhedsplejen, hvoraf 400.000 er med 
som besparelse forslag nr 19
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Udvalget for Læring
Reduktionsforslag nr. LÆ26

LÆ26

CPU/PPR/dagt.: Læse-/sprogkonsulent

1.     Kort beskrivelse af forslaget (vedlæg gerne beregninger og yderligere beskrivelse som bilag).

2.     Konsekvenser

3.     Afledt konsekvens på andre områder

4.     Økonomi – netto reduktion
Budget

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
    25.951.755   31.379.741   31.000.998   30.000.998   30.000.998   30.000.998   30.000.998 

    1.000.000     1.000.000     1.000.000     1.000.000 

Der er i Hedensted Kommune ansat tre læse-/sprogkonsulenter i PPR (og CPU).
Dette reduktionsforslag indebærer at sprogkonsulentfunktion i dagtilbud og skoler reduceres med to medarbejdere.

Konsekvensen vil være en ringere central understøttelsepå læseområdet. Ekspertisen omkring ordblinde vil blive 
sværere for skolerne at få understøttelse omkring. Understøttelsen af projekter mellem fødeskoler og hovedskoler 
omkring styrket læseindsatser vil blive reduceret og sværere at gennemføre. Lærere og pædagoger, der har børn  med 
sprogvanskeligheder og ordblindhed vil opleve færre muligheder for at få hjælp og vejledning omkring ordblindhed. 
Samtidig vil der blive mindre understøttelse af de enkelte dagtilbud og der vil muligvis blive flere logopæd. opgaver til 
PPR.

Udvalget for Læring Reduktionsforslag nr:

Regnskab Forventet reduceret budget

 Forventet netto reduktion fra 2023 
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Udvalget for Læring
Reduktionsforslag nr. LÆ27

LÆ26

CPU/PPR/dagt.: Læse-/sprogkonsulent

1.     Kort beskrivelse af forslaget (vedlæg gerne beregninger og yderligere beskrivelse som bilag).

2.     Konsekvenser

3.     Afledt konsekvens på andre områder

4.     Økonomi – netto reduktion
Budget

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
    25.951.755   31.379.741   31.000.998   30.000.998   30.000.998   30.000.998   30.000.998 

    1.000.000     1.000.000     1.000.000     1.000.000 

Der er i Hedensted Kommune ansat tre læse-/sprogkonsulenter i PPR (og CPU).
Dette reduktionsforslag indebærer at sprogkonsulentfunktion i dagtilbud og skoler reduceres med to medarbejdere.

Konsekvensen vil være en ringere central understøttelsepå læseområdet. Ekspertisen omkring ordblinde vil blive 
sværere for skolerne at få understøttelse omkring. Understøttelsen af projekter mellem fødeskoler og hovedskoler 
omkring styrket læseindsatser vil blive reduceret og sværere at gennemføre. Lærere og pædagoger, der har børn  med 
sprogvanskeligheder og ordblindhed vil opleve færre muligheder for at få hjælp og vejledning omkring ordblindhed. 
Samtidig vil der blive mindre understøttelse af de enkelte dagtilbud og der vil muligvis blive flere logopæd. opgaver til 
PPR.

Udvalget for Læring Reduktionsforslag nr:

Regnskab Forventet reduceret budget

 Forventet netto reduktion fra 2023 

LÆ27

Engangsreduktion - overførsel af driftsmidler

1.     Kort beskrivelse af forslaget (vedlæg gerne beregninger og yderligere beskrivelse som bilag).

2.     Konsekvenser

3.     Afledt konsekvens på andre områder

4.     Økonomi – netto reduktion
Budget

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
                    -                     -                     -                     -                     -                     -                     -   

    3.810.000 

Engangsfinansiering sker ved en nedskrivning af overførte centrale driftsmidler i forvaltningen fra regnskab 2022 til 
2023.  

Udvalget for Læring Reduktionsforslag nr:

Regnskab Forventet reduceret budget

 Forventet netto reduktion fra 2023 
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Forslag 
nr.

Titel
Reduktion

Budget 
2023

Årlig reduktion
Overslagsår
2024 - 2026

FÆ1 Støtte til frivilligt socialt arbejde §18 500.000 kr. 500.000 kr.

FÆ2 Landdistriktsudvikling 500.000 kr. 500.000 kr.

FÆ3 Lokaletilskud idrætshaller - basisforslag 1.664.302 kr. 1.664.302 kr.

Udvalget for Fællesskab

2023 2024-2026

Udmeldt Reduktionsramme årligt: 2.600.000 kr. 2.600.000 kr.

Reduktionsforslag samlet potentiale B2023: 2.664.302 kr.  2.664.302 kr.
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Udvalget for Fællesskab
Reduktionsforslag nr. FÆ1

Udvalget for Fællesskab FÆ1

1.     Kort beskrivelse af forslaget (vedlæg gerne beregninger og yderligere beskrivelse som bilag).

2.     Konsekvenser

3.     Afledt konsekvens på andre områder

4.     Økonomi – netto reduktion

Budget
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

    1.878.759           1.616.415     2.404.990   1.904.990   1.904.990   1.904.990   1.904.990 

     500.000      500.000      500.000      500.000 

Regnskab Forventet reduceret budget

Forventet netto reduktion fra 2023

Der blev i forbindelse med budgetforhandlingen i 2020 politisk tilført 700.000 kr. til puljen. 

Da der ikke har været søgning til alle de tilførte midler gennem de seneste år reduceres puljen. Dermed har reduktionen ikke 
konsekvenser for tildeling af midler til frivillige, sociale foreninger og organisationer. 

Reduktionsforslag nr:

Opgave vi stopper med:
Ny opgave / investering:
Øvrig reduktion: x

Der reduceres i puljemidlerne til støtte til frivilligt socialt arbejde med 500.000 kr. I følge Servicelovens §18 skal kommunen 
årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde og fastsætter selv beløbets størrelse og retningslinjer for udmøntning. 
Midlerne udmøntes af Udvalget for Fællesskab. I 2021 var puljen på 2,4 mio. kr. og 54 foreninger og organisationer fik støtte fra 
§18 midlerne. Ved nøgletalssammenligning placerer kommunen sig som den 59. billigste. Reduktionsforslaget vil have fuld 
effekt fra 2023.  

Støtte til frivilligt socialt arbejde §18
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Udvalget for Fællesskab
Reduktionsforslag nr. FÆ2

Udvalget for Fællesskab FÆ2

1.     Kort beskrivelse af forslaget (vedlæg gerne beregninger og yderligere beskrivelse som bilag).

2.     Konsekvenser

3.     Afledt konsekvens på andre områder

4.     Økonomi – netto reduktion

Budget
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

    2.582.061                2.509.218     2.828.390   2.328.390   2.328.390   2.328.390   2.328.390 

     500.000      500.000      500.000      500.000 

Regnskab Forventet reduceret budget

Forventet netto reduktion fra 2023

En reduktion i landdistriktsmidlerne vil betyde, at der vil blive givet tilskud til færre projekter og initiativer i lokalområderne og vil 
dermed skærpe fokus på priotering af de resterende midler.

Reduktionsforslag nr:

Opgave vi stopper med:
Ny opgave / investering:
Øvrig reduktion: x

Der reduceres i midlerne til landdistriktsudvikling med 500.000 kr. Der er ingen lovgivning, der fastsætter rammer for midler til 
landdistriktsudvikling. Midlerne uddeles af Det Fælles Landdistriktsråd og går til forskellige projekter og initiativer i 
lokalområderne. 
I 2021 var der 2,8 mio. kr. til landdistriktsudvikling og der blev givet tilskud til 33 projekter og initiativer.  Ved 
nøgletalssammenligning placerer kommunen sig i 2021 som den kommune, der brugte 11. flest midler samt i 2019 og 2020 7. flest 
midler. Halvdelen af landets kommuner bruger dog ikke økonomifunktionen landdistriktsudvikling. Reduktionsforslaget vil have 
fuld effekt fra 2023.  

Landdistriktsudvikling
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Udvalget for Fællesskab
Reduktionsforslag nr. FÆ3

Udvalget for Fællesskab FÆ3

1.     Kort beskrivelse af forslaget (vedlæg gerne beregninger og yderligere beskrivelse som bilag).

2.     Konsekvenser

3.     Afledt konsekvens på andre områder

4.     Økonomi – netto reduktion

Budget
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

    9.456.899              8.778.602     9.195.038   7.530.736   7.530.736   7.530.736   7.530.736 

  1.664.302   1.664.302   1.664.302   1.664.302 

Regnskab Forventet reduceret budget

Forventet netto reduktion fra 2023

Reduktionsforslaget vil indebære en væsentlig udgift for foreninger med stor aktivitet i de selvejende idrætshaller. Foreninger 
med aktivitet i skolehaller og på udendørs anlæg vil ikke blive berørt at dette reduktionsforslag. 

De selvejende haller vil skulle genere det manglende kommunale tilskud ved flere kommercielle arrangementer eller reducere på 
drift og vedligehold. 

Reduktionsforslag nr:

Opgave vi stopper med:
Ny opgave / investering:
Øvrig reduktion: x

 Halleje forening og 10% reduktion i timetakst til selvejende haller:

Kommunen betaler i dag hele hallejen for foreningerne i idrætshallerne. Det har kommunen gjort siden indførsel af en ny 
halmodel i 2016. Inden da betalte foreningerne 30% af hallejen. Ifølge folkeoplysningsloven skal kommunen give et lokaletilskud 
til timerne på minimum 65%.

Forslaget går på, at timetaksten i de selvejende haller nedsættes med 10% samtidig med, at foreningerne fremadrettet betaler 
10% af hallejen. Til sammenligning betaler foreningerne i svømmehallen 13,6% af timetaksten. Øvrige foreninger, som ikke er i 
hallerne, betaler 30% af udgifterne til lokaler.

Reduktionen på den kommunale udgift til selvejende haller vil svare til 827.553 kr., og halleje til foreninger vil svare til 836.748 kr.

Ved nøgletalssammenligning placerer kommunen sig som den 58. billigste facilitetsområdet.

Lokaletilskud idrætshaller - basisforslag
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Forslag 
nr.

Titel
Reduktion

Budget
2023

Årlig reduktion
Overslagsår
2024 - 2026

VK1 Innovationspuljen 100.000 kr. 100.000 kr.

Udvalget for Vækst og Klima

2023 2024-2026

Udmeldt Reduktionsramme årligt: 100.000 kr. 100.000 kr.

Reduktionsforslag samlet potentiale B2023: 100.000 kr.   100.000 kr.
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Udvalget for Vækst og Klima
Reduktionsforslag nr. VK1

Udvalget for Vækst & Klima VK1

1.     Kort beskrivelse af forslaget (vedlæg gerne beregninger og yderligere beskrivelse som bilag).

2.     Konsekvenser

3.     Afledt konsekvens på andre områder

4.     Økonomi – netto reduktion

Budget
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

    103.390     103.800    105.150         4.232         3.773         3.773         3.773 

   100.000    100.000    100.000    100.000 

Det er en væsentlig reduktion af puljen, og således vil mulighederne for at undertsøtte borgerdeltagelse forringes. 
Fremover er det nødvendigt at hente finansiering til borgerdeltagelse andre steder og lokalsamfundene vil fremover 
kunne anvende midler i borgerbudgetteringsprocessen til diverse småindkøb.  

Reduktionsforslag nr:

Opgave vi stopper med: X
Ny opgave / investering:
Øvrig reduktion:

Det foreslås, at hente en besparelse på 100.000 kr. på udvalgets ramme på Innovationspuljen. Puljen bruges primært 
til at understøtte borgerdeltagelse i kommunen og processer, hvor borgere og civilsamfundet deltager i 
udviklingsinitiativer initieret af Hedensted Kommune. Puljen er også brugt til "småindkøb" til at understøtte 
lokalsamfundene, der hvor Det Fælles Landdistriktsråd ikke giver tilskud.  

Innovationspuljen

Såfremt besparelsen på den centrale pulje til procesunderstøttelse og borgedeltagelse effektueres vil det være 
nødvendigt at finde midlerne på andre områder.

Regnskab Forventet reduceret budget

Forventet netto reduktion fra 
2023
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Forslag 
nr.

Titel
Reduktion

Budget
2023

Årlig reduktion
Overslagsår
2024 - 2026

TM1 Klipning af Græs 415.000 kr. 415.000 kr.

TM2 Brænding af ukrudt med maskine 70.000 kr. 70.000 kr.

TM3 Gadefejning 90.000 kr. 90.000 kr.

TM4 Genbrug af brøndslam, gl. fliser og fejesand 200.000 kr. 200.000 kr.

TM5 Vintervedligehold og vintervagter 525.000 kr. 525.000 kr.

Udvalget for Teknik og Miljø

2023 2024-2026

Udmeldt Reduktionsramme årligt: 1.300.000 kr. 1.300.000 kr.

Reduktionsforslag samlet potentiale B2023: 1.300.000 kr.   1.300.000 kr.
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Udvalget for Teknik og Miljø
Reduktionsforslag nr. TM1

Udvalget for Teknik & Miljø TM1

1.     Kort beskrivelse af forslaget (vedlæg gerne beregninger og yderligere beskrivelse som bilag).

2.     Konsekvenser

3.     Afledt konsekvens på andre områder

4.     Økonomi – netto reduktion

Budget
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

    1.390.659                  1.405.706   1.653.660   1.238.660   1.238.660   1.238.660   1.238.660 

     415.000      415.000      415.000      415.000 

ad 1. Evt. mere rensning af grøfter - afvanding
ad 2 Visuelle  - mere græs omkring kantpæle i sommermånederne. Det vurderes dog, at det ikke vil gå ud over trafiksikkerheden, 
da der er lyst om sommeren og de fleste steder vil refleksen stadig være over græsset. Ca. 50 % af besparelsen er mandskabstimer 
på Materielgården.
ad 3 Visuelle - autoværn kan være svære at se.  Ca. 50 % af besparelsen er mandskabstimer på Materielgården.
ad 4 Visuelt med længere græs - ikke nemt at gå på områderne. Større biodiversitet.  Ca. 50 % af besparelsen er mandskabstimer 
på Materielgården.

Understøtter biodiversitet og klimatiltag.

Reduktionsforslag nr:

Opgave vi stopper med: x
Ny opgave / investering:
Øvrig reduktion:

1. Reduktion 50.000
Rabatklipningen langs kommunevejene reduceres så klipning af grøfter og bagkanter kun udføres hvert andet år . 
Forårsklipningen og efterårsklipningen af rabatterne hvor der klippes 1 m langs alle veje samt i oversigtsarealer fortsætter som 
vanligt.
2. Reduktion 100.000
Klipning omkring kantpælene ved vejene udføres kun i efteråret, i dag udføres det også i forsommeren.
3. Reduktion 15.000
Der klippes ikke under under autoværn.
4. Reduktion 250.000
Græsklip reduceres fra 14 til 12 gange årligt i områder, hvor der normalt holdes lavt græs.  Nogle arealer kan evt. reduceres til kun 
at blive klippet 4 gange om året.

Alle reduktioner understøtter biodiversitet og klimatiltag.

Klipning af Græs

ad 1 Evt. mere rensning af grøfter - afvanding
ad 2 Der bliver kun tjekket systematisk for manglende kantpæle i gang årligt. 
ad 3 Vejvand kan få sværere ved at løbe under autoværnet.
ad 4 Det vil koste en del af få det tilbage til grønt areal med lavt græs. Der vil være behov for at slå spor og mindre områder til 
særlige aktiviteter i områderne. 

Regnskab Forventet reduceret budget

Forventet netto reduktion fra 2023
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Udvalget for Teknik og Miljø
Reduktionsforslag nr. TM2

Udvalget for Teknik & Miljø TM2

1.     Kort beskrivelse af forslaget (vedlæg gerne beregninger og yderligere beskrivelse som bilag).

2.     Konsekvenser

3.     Afledt konsekvens på andre områder

4.     Økonomi – netto reduktion

Budget
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

    210.000             210.000    210.000    140.000    140.000    140.000    140.000 

     70.000      70.000      70.000      70.000 

Visuelt - stien kan være sværere at gå på eller få øje på i området.   Ca. 50 % af besparelsen er mandskabstimer på 
Materielgården.

Understøtter biodiversitet og klimatiltag.

Reduktionsforslag nr:

Opgave vi stopper med: x
Ny opgave / investering:
Øvrig reduktion:

Budget reduceres med 1/3. Det vil typisk være grusstier og lign. der tages ud og overgår til trampestier, der 
vedligeholdes ved slid. 

Brænding af ukrudt med maskine

Øget omkostning,  hvis den skal tilbage til normal sti igen. Formentlig nødvendigt med græsslåning på nogle områder i 
stedet med øget omkostning på 30000 kr. 

Regnskab Forventet reduceret budget

Forventet netto reduktion fra 2023
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Udvalget for Teknik og Miljø
Reduktionsforslag nr. TM3

Udvalget for Teknik & Miljø TM3

1.     Kort beskrivelse af forslaget (vedlæg gerne beregninger og yderligere beskrivelse som bilag).

2.     Konsekvenser

3.     Afledt konsekvens på andre områder

4.     Økonomi – netto reduktion

Budget
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

    776.577           665.490    720.110    630.110    630.110    630.110    630.110 

     90.000      90.000      90.000      90.000 

Mere affald, sand og blade i nogle perioder med visuel konsekvens og større risioko for at ristene til regnvand 
stopper.

Reduktionsforslag nr:

Opgave vi stopper med: x
Ny opgave / investering:
Øvrig reduktion:

Fejning langs kantsten reduceres fra 4 til 3 gange om året.

Gadefejning

Kan give øgede omkostninger til vand på vejen.

Regnskab Forventet reduceret budget

Forventet netto reduktion fra 2023



88   |   Reduktionsforslag Budget 2023-2026

Udvalget for Teknik og Miljø
Reduktionsforslag nr. TM4

Udvalget for Teknik & Miljø TM4

1.     Kort beskrivelse af forslaget (vedlæg gerne beregninger og yderligere beskrivelse som bilag).

2.     Konsekvenser

3.     Afledt konsekvens på andre områder

4.     Økonomi – netto reduktion

Budget
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

    776.577             665.490    720.110    520.110    520.110    520.110    520.110 

   200.000    200.000    200.000    200.000 

Bedre genanvendelse og bidrag til CO2 regnskab og udnyttelse af ressourcer

Reduktionsforslag nr:

Opgave vi stopper med: x
Ny opgave / investering:
Øvrig reduktion:

Materialer fra brøndsugning og fejning af vejene samt gamle fliser m.m. genanvendes til rabatfyld m.m. i vejene. Det 
vil være nødvendigt, at investere i et areal til opbevaring af materialer med fast bund og olieudskiller for at få det i 
gang. Der bruges i dag mange penge på at betale deponiafgifter for disse materialer, som herefter kan bortfalde.

Genbrug af brøndslam, gl. fliser og fejesand

Regnskab Forventet reduceret budget

Forventet netto reduktion fra 2023
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Udvalget for Teknik og Miljø
Reduktionsforslag nr. TM5

Udvalget for Teknik & Miljø TM5

1.     Kort beskrivelse af forslaget (vedlæg gerne beregninger og yderligere beskrivelse som bilag).

2.     Konsekvenser

3.     Afledt konsekvens på andre områder

4.     Økonomi – netto reduktion

Budget
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

   2.965.236                  7.773.453   7.778.140   7.253.140   7.253.140   7.253.140   7.253.140 

     525.000      525.000      525.000      525.000 

Større risiko for glatte veje, når der kommer dårligt vejr. Ca. 50 %  af de sparede udgifter vurderes anvendt til aflønning af 
personale på Materielgården.  

Reduktionsforslag nr:

Opgave vi stopper med: x
Ny opgave / investering:
Øvrig reduktion:

Kontoen til vintervedligehold er i dag på ca. 7,7 mio. kr. 
De varmere vintre betyder, at risikoen for større snehændelser de sidste år er reduceret væsentligt. Modsat er der også oftere 
behov for beredskabet til oversvømmelses- og stormhændelser, hvor kontoen også benyttes.  Over 90% af udkaldene de sidste år 
har været saltning af veje og fortove i byer. 
Det vurderes, at der er mulighed for at reducere i antallet saltkørsler, hvis der strammes i serviceforpligtelserne i det 
vinterregulativ, der skal revideres i 2023 til start i sæsonen 2023-24. 
De forslag, der kan give beparelser i udgifterne, er at reducere perioden med 2 vintervagter i 3 ydermåneder, undlade saltning på 
klasse 3 veje (de mindre veje) om søndagen. Ved at indkøbe og opsætte flere vejrmålestationer kan udkald til saltning foretages 
mere præcist og derved spare en del kørsler. Derved undgås at salte i på steder, hvor der kun er glat i et meget kort tidsrum eller 
slet ikke er glat. Der kan være store forskelle på vejret i den østlige og vestlige del af kommunen.

Vintervedligehold og vintervagter

De kommende udbud af vintervedligehold kan blive sværere at få priser på fra vognmænd, da opgaven bliver mindre og ligger på 
ubekvemme tidspunkter. Der kan forventes stigende priser i et kommende udbud på grund af stigende brændstofpriser. 

Udekørende funktioner i andre kerneområder kan blive berørte af manglende glatførebekæmpelse på søndage.

Regnskab Forventet reduceret budget

Forventet netto reduktion fra 2023
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Nye tværgående reduktionsforslag

Økonomiudvalget Handlemulighed 1

1.     Kort beskrivelse af forslaget (vedlæg gerne beregninger og yderligere beskrivelse som bilag).

2.     Konsekvenser

3.     Afledt konsekvens på andre områder

4.     Økonomi – netto reduktion

2023 2024 2025 2026

  20.000.000   20.000.000   20.000.000   20.000.000 

Budgettet fremskrives altid til det nye års prisniveau for at sikre driften i det nye budgetår. 

Konsekvensen ved en nedregulering af fremskrivning på pris og løn vil udmønte sig i færre penge til at løse 
kerneopgaven. Konkret betyder det at lønbudgettet ikke fuldt ud kan følge med løn og prisudviklingen og derfor er der 
færre midler til at løse opgaven for i de decentrale enheder.

En besparelse på 1% vil være en forringelse af serviceniveau for borgerne i kommunen.

Fordelingsnøgle på udvalgsområder efter andel af serviceudgifter:

På tværs af kommunens kerneområder skal der være et skærpet fokus på budgetoverholdelse hele 2023. Der vil i 
foråret kunne ske stillingsnedlæggelser idet budgetterne ikke kan rumme overenskomstigninger og varernes 
prisudvikling.

Forventet netto reduktion fra 2023

Reduktionsforslag nr:

Reduktion af udmeldte Pris og lønfremskrivningsprocenter. Forslaget indebærer, at der i 2023 kun udmeldes ca. 3/4-
dele af den prisfremskrivning til organisationen , som kommunen modtager fra staten. Den resterende ca. 1/4 del 
lægges i kommunekassen til finansiering af ekstraudgifter. De kommende år fatsholdes besparelsen på de 20 mill. kr. - 
men bliver over overslagsårene en væsentligt mindre procentdel af den samlede løn- og prisfremskrivning.

Hedensted kommune lægger sig op af KL´s udmelding om prisfremskrivning, da denne repræsenterer faktisk forventet 
udvikling i købekraft og lønstigninger.

Ved at fastætte egne prisfremskrivningsprocenter kan vi fastsætte summen af tildelt pris- og lønskøn.

En reduktion på 20 mio. kr. til budget 2023 svarer til 1% af serviceudgifterne i Hedensted kommune.

Pris- og Lønfremskrivning reduceres

Budgetreduktion 
2023

(mio. kr.)
Økonomiudvalg 2,4
Udvalget for Læring 7,8
Udvalget for Social Omsorg 5,8
Udvalget for Fællesskab 1,0
Udvalget for Teknik og Miljø 0,4
Udvalget for Vækst og Klima 0,04
Udvalget for Beskæftigelse 2,8
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Nye tværgående reduktionsforslag

Økonomiudvalget Handlemulighed 2

1.     Kort beskrivelse af forslaget (vedlæg gerne beregninger og yderligere beskrivelse som bilag).

2.     Konsekvenser

3.     Afledt konsekvens på andre områder

4.     Økonomi – netto reduktion
2023 2024 2025 2026

 10.000.000  10.000.000  10.000.000  10.000.000 

Fremrykning af effektivisering og forenkling kræver fornyet gennemgang af mulige reduktioner for at fremskynde en 
besparelse. Kerneområderne skal på få måneder realisere en reduktion på ca. 0,5 % af deres driftsdugifter. Det vil 
resultere i færre aktiviteter, færre ansatte og reducerede indkøb.  

Tabellen viser fordeling af rammereduktion på udvalgsområder, efter samme nøgle anvendt i 2021+2022:

På tværs af kommunens kerneområder skal der være et skærpet fokus på budgetoverholdelse hele 2023. Der vil i 
foråret kunne ske stillingsnedlæggelser idet budgetterne reduceres.

Forventet netto reduktion fra 2023

Reduktionsforslag nr:

Kommunalbestyrelsen vedtog til budget 2021 et forslag om Effektivisering og forenkling på alle udvalgsområder med 
en gradvis implementering: 
10 mio.kr. i 2021 stigende til 40 mio. kr. i 2024 - Det betyder at der lægges 10 mio. kr. ind årligt i effektiviseringsmål 
på alle udvalg. 

Budgetreduktionen for 2024 foreslås fremrykket således at der for B2023 lægges yderligere 10 mio.kr. ind - ialt 20 
mio. kr. i stedet for 10 mio. kr. i 2023 og 20 mio. kr. i 2024. Der er således tale om at den allerede besluttede 
besparelse for 2024 skal realiseres 1 år tidligere end besluttet med budget 2021.

En reduktion på yderligere 10 mio. kr. til budget 2023 svarer til ca. 0,5% af serviceudgifterne i Hedensted kommune.

Effektivisering og forenkling ("grønthøster") - fuld effekt fremrykkes til B2023

Budgetreduktion 
2023

(mio. kr.)
Økonomiudvalg 1,20
Udvalget for Læring 3,90
Udvalget for Social Omsorg 2,90
Udvalget for Fællesskab 0,50
Udvalget for Teknik og Miljø 0,20
Udvalget for Vækst og Klima 0,02
Udvalget for Beskæftigelse 1,40
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