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Indledning 

Fagudvalgene har i foråret 2019 arbejdet med forslag til forandringer til budget 2020-2023. Foran-

dringerne har enten taget udgangspunkt i udfordringerne fra situationsbilledet, eller de har adresseret 

andre udfordringer, som ikke har været omfattet af situationsbilledet. Det fremgår af de enkelte for-

slag, hvilken udfordring de håndterer. 

 

Af budgetprocessen for Budget 2020 fremgår det, at fagudvalgene skal komme med finansieringsfor-

slag som kompensation for udvidelsesforslag. Det er lidt forskelligt, hvordan dette i praksis er blevet 

håndteret. Nogle fagudvalg har lavet konkrete finansieringsforslag, mens andre har henvist til forslag 

fra sidste års handlekatalog, og endelig henviser andre til forventet finansiering fra eksempelvis lov- og 

cirkulæreprogrammet.  

 

I dette bilag får du et overblik over de forandringer, som fagudvalgene har valgt at oversende til det 

videre budgetarbejde. Tabel 1 på næste side giver et samlet overblik over alle forandringerne samt de 

budgetmæssige konsekvenser. I kapitel 1-5 kan du læse en uddybet beskrivelse af de enkelte foran-

dringsforslag fordelt på fagudvalg.  
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Overblik over forslåede forandringer til budget 2020 - 
2023 

Tabel 1: Overblik over de samlede forandringsforslag fra fagudvalgene 

  
 

Eventuelle budgetmæssige konse-

kvenser (i 1.000 kr.) 

 Nr. 

Overskrift 

Uæn-

dret 

2019 

Ju-

ste-

ret 

2019 

Ny 

2020 2021 2022 2023 

Socialudvalget 

Ældre          

1.1 Rekruttering og fasthol-

delse af personale på ældre-

området 

  x   0 0 0 0 

1.2 Øget dimensionering vedr. 

SOSU-elever 

    x 6.690 6.690 6.690 6.690 

1.3 Skanderborg Kommune til-

byder fortsat intravenøs be-

handling til borgere i eget 

hjem 

  x   0 0 0 0 

Borgere med fysiske og psykiske handicap          

1.4 Udvidelse af åbningstiden i 

aktivitets- og samværstil-

bud i socialpsykiatrien og 

yderligere mulighed for uvi-

siteret tilbud 

    x 282 282 282 282 

1.5 Helhedsplan på handicap-

området 

    x 0 0 0 0 

  Socialudvalget i alt  6.972 6.972 6.972 6.972 

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget 

Kultur og fritid         

2.1 Afsættelse af 1% af bygge-

sum til kunstnerisk ud-

smykning ved nybyggeri 

    X 0 0 0 0 

2.2 Kultur på recept-lignende 

forsøg  

    X o 0 0 0 

2.3 Fortsættelse af samarbejdet 

Europæisk Kulturregion  

    X 62 62 62 62 

2.4 Foreningsudvikling      X 0 0 0 0 

2.5 Rammer for aktiv fritid i og 

uden for foreningslivet  

    X 200 0 0 0 

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold           
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2.6 Flere unge i uddannelse og 

job via en intensiveret ud-

dannelses- og beskæftigel-

sesindsats for aldersgrup-

pen 15-30 år 

    X 1.539 68 -1.553 -2.123 

2.7 Færre borgere på sygedag-

penge og i jobafklaringsfor-

løb  

    X 1.660 -181 -2.541 -4.881 

2.8 Beskæftigelsesfremmende 

tiltag på integrationsområ-

det 

    X 1.213 -1.360 -3.996 -3.295 

2.9 Videreførelse af Bostøtte+      X 620 620 620 620 

2.10 Investering i indsats over 

for borgere på kontanthjælp 

(JobFirst2) 

(Budgettet er reduceret med 

0,2 mio. kr. i 2020, 0,5 mio. 

kr. i 2021 og 0,8 mio. kr. i 

2022 og frem.) 

X     0 0 0 0 

2.11 Målrettet indsats på syge-

dagpengeområdet i forhold 

til Skanderborg Kommune 

som arbejdsgiver. 

(Budgettet er reduceret med 

0,5 mio. kr. årligt fra 2020 

og frem) 

X     0 0 0 0 

2.12 Virtuel tolkebistand 

(Budgettet er reduceret med 

0,4 mio. kr. fra 2020 og 

frem) 

X     0 0 0 0 

  Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesud-

valget i alt 

5.294  -791  -7.408  -9.617  

Miljø- og Planudvalget 

Administration          

3.1 Implementering af Regerin-

gens BNBO-aftale, der skal 

sikre bedre beskyttelse af 

drikkevandsboringer mod 

pesticider. 

    x 825 825 825 0 

Kommunale ejendomme          

3.2 Faldsikring i kommunens 

bygninger 

    X 2.000       

3.3 Radonundersøgelse af kom-

munens bygninger 

    X 2.000       

  Miljø- og Planudvalget i alt 4.825 825 825 0 
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Undervisnings- og Børneudvalget 

Skoler og pædagogiske fritidstilbud         

4.1 Ordblindeindsats     X 200 100 100 100 

4.2 Lærer-elev-relationer     X 400 200 200 200 

4.3 Styrkede fraværsindsatser     X 1.500 1.000 500 500 

4.4 Samarbejde mellem PPR og 

FGU 

    X 200 200 200 200 

4.5 Implementering af standard 

for skolernes håndtering af 

elevfravær 

  X   0 0 0 0 

4.6 Muligheder for styrket brug 

af praktik i folkeskolen 

    X 0 0 0 0 

Dagtilbud til 0-6 årige &  

Skoler og pædagogiske fritidstilbud  

        

4.7 Tættere samarbejde mellem 

dagtilbuddene og skolernes 

PLC (Pædagogiske Lærings-

centre) og PPR 

    X 0 0 0 0 

4.8 Alle børn og unge har ret til 

at starte i et alment tilbud 

    X 600 500 400 0 

Børn og unge med særlige behov          

4.9 Styrket helhedsorienteret 

netværkstilgang til samar-

bejdet omkring udsatte 

børn 

    X 0 0 0 0 

Dagtilbud til 0-6 årige & 

 Sundhedsfremme og forebyggelse  

        

4.10 Bedre sammenhæng mel-

lem Sundhedstjeneste og 

dagtilbud 

    X 500 200 0 0 

  Undervisnings- og Børneudvalget i alt 3.400 2.200 1.400 1.000 

Økonomiudvalget 

Demokrati          

5.1 Byrådets ramme for delta-

gelse og afholdelse af mø-

der, studieture mv. udvides 

    X 500 500 500 500 

Sundhedsfremme og forebyggelse          

5.2 Analyse af demografimodel 

for sundhedstjenesten 

    X 0 0 0 0 

5.3 Analyse af demografimodel 

for børne- og omsorgstand-

plejen 

    X 0 0 0 0 

Erhverv, turisme og internationalt samarbejde          
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5.4 Morgendagens turisme- og 

erhvervsfremmeindsats 

    X 0 0 0 0 

5.5 Tilskud til ErhvervSkander-

borg fastholdes på eksiste-

rende niveau 

    X 250 250 250 250 

5.6 Samarbejde med Eisenach     X 40 40 40 40 

Dagtilbud 0-6 årige          

5.7 Servicetjek af demografimo-

dellen på dagtilbudsområ-

det 

    X 0 0 0 0 

Skoler og pædagogiske fritidstilbud          

5.8 Servicetjek af demografimo-

dellen på skoleområdet 

    X 0 0 0 0 

Borgere med fysiske og psykiske handicap          

5.9 Analyse af en demografimo-

del for hjælpemidler 

    X 0 0 0 0 

Administration          

5.10 Analyse af en demografimo-

del for administrationen 

    X 0 0 0 0 

 

5.11 

Styrket service og koordine-

ring i byfortætning og myn-

dighedsbehandling 

    X 1.800 1.800 1.800 1.800 

5.12 Øget strategisk fokus på di-

gitalisering 

    X 0 0 0 0 

5.13 Besparelse på administra-

tivt personale 

    X -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 

Kommunale ejendomme          

5.14 Optimering af anvendelsen 

af kommunens bygninger 

    X 0 0 0 0 

Tværgående politikområder          

5.15 Sammenhængende indsats i 

forhold til familier med 

komplekse forhold 

X     0 0 0 0 

   Økonomiudvalget i alt  -10 -10 -10 -10 

      

 Forslag i alt  20.481   9.296   1.779   -1.655  

Note: + er budgetudvidelse, - er budgetreduktion 
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1. Socialudvalget 

Bemærkninger til Socialudvalgets arbejde med budget 2020 

 

Socialudvalget vedtog at udmønte det forventede bloktilskud vedr. værdighedsmidlerne til følgende 

områder: 

 fast tilknyttede læger i plejeboliger 

 funktionen ensomme ældre i plejeboliger 

 permanentgørelse af indsatsområder finansieret af værdighedsmidler 

 

De fremsendte forslag er under forudsætning af, at ny demografimodel på ældreområdet bliver god-

kendt. 

Overblik over forandringer på driften 

Tabel 1.1 Overblik over forandringer på driften – Socialudvalget (i 1.000 kr.) 
Politikområde  Eventuelle budgetmæssige 

konsekvenser (i 1.000 kr.) 
 

Overskrift 
Uæn-
dret fra  
B19 

Juste-
ret ift.  
B19 

Ny 2020 2021 2022 2023 

Ældre     
1.1 Rekruttering og fastholdelse af 

personale på ældreområdet 
 x  0 0 0 0 

1.2 Øget dimensionering vedr. 
SOSU-elever 

  x 6.690 
 

6.690 
 

6.690 
 

6.690 
 

1.3 Skanderborg Kommune tilby-
der fortsat intravenøs behand-
ling til borgere i eget hjem 

 x  0 0 0 0 

Borgere med fysiske og psykiske handicap     
1.4 Udvidelse af åbningstiden i ak-

tivitets- og samværstilbud i so-
cialpsykiatrien og yderligere 
mulighed for uvisiteret tilbud 
(foreslås finansieret via værdig-
hedsmidler, når midlerne over-
går til bloktilskud i 2020) 

  x 282 282 282 282 

1.5 Helhedsplan på handicapområ-
det 

  x 0 0 0 0 

 Total    6.972 6.972 6.972 6.972 

Note: + er budgetudvidelse, - er budgetreduktion 
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Beskrivelse af forslag til forandringer 

1.1 Rekruttering og fastholdelse af personale på ældreområdet 

Udvalg: Socialudvalget 
Politikområde: Ældre 
Fagsekretariat/stab Ældre & Handicap 
Kort beskrivelse af forandrin-
gen: 
 

Skanderborg Kommunes ældreområde står (i lighed med de 
øvrige kommuners ældreområder) over for massive udfor-
dringer vedr. rekruttering af kvalificeret personale til håndte-
ring af et stigende antal ældre. Derfor er det essentielt, at vi i 
Skanderborg Kommune formår at fastholde vores dygtige 
medarbejdere lidt længere og samtidig fokuserer på rekrutte-
ring af nye dygtige medarbejdere. 
 
Der er derfor en række igangværende og kommende initiati-
ver, som skal bidrage til at håndtere denne udfordring. 

Budgetmæssige konsekvenser: 
(i 1.000 kr., netto)  
 

2020 2021 2022 2023 
0 0 0 0 

Udgangspunkt for forandring: 
 

Situationsbillede Finansieringsfor-
slag 

Andet 

X   

Uddybende beskrivelse: 
 

Indtil videre er der arbejdet med følgende: 

 Bedre bemanding i ældreplejen, herunder flere fuld-
tidsansatte 

 Målrettet indsats på sygedagpengeområdet vedr. 
ældreområdet mhp. at nedringe sygefraværet 

 Analyse vedr. internt vikarkorps 

 Analyse af personaleudviklingen på ældreområdet 
med afsæt i en tilsvarende analyse i Silkeborg Kom-
mune 

 Øget fokus på at forbedre ældreområdets image som 
uddannelsessted og arbejdsplads 

 Weekendvagter hver 3 uge frem for hver 2. uge 
 
Fremadrettede tiltag/forhold: 

 Øget dimensionering ift. SOSU-elever 

 Afklaring af, om og i givet fald hvordan der skal ar-
bejdes videre med følgende: 
- Afholdelse af en fastholdelseskonference 
- Fastansættelser frem for midlertidige ansættel-

ser (også ifm. barselsvikariater o.l.) 
- Kan vi med fordel anvende en model om forkor-

tede uddannelsesforløb i Skanderborg Kom-
mune? 

- Undersøge om vi med fordel kan indgå uddan-
nelsesaftaler allerede ifm. Grundforløb 2.  

 Udarbejdelse af spørgeskema (i samarbejde med 
HR) til fratrådte medarbejdere, hvori disse anonymt 
kan svare på, hvorfor de fratræder. 

 Øget fokus på ledelsens betydning i forhold til re-
kruttering og fastholdelse af personalet. 
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1.2 Øget dimensionering vedr. SOSU-elever 

Udvalg: Socialudvalget 
Politikområde: Ældre 
Fagsekretariat/stab: Ældre & Handicap 
Kort beskrivelse af forandrin-
gen: 
 

For at imødekomme rekrutteringsudfordringerne på ældre-
området, hvor der allerede i dag oplever markante problemer 
med at rekruttere faglært personale, har regeringen besluttet 
at øge dimensioneringen af praktikpladser på hovedforlø-
bene på hhv. social- og sundhedshjælperuddannelsen og so-
cial- og sundhedsassistentuddannelsen. 
 
Den nye dimensioneringsaftale pålægger Skanderborg Kom-
mune at øge antallet af SOSU-elever ganske betragteligt. Så-
ledes hæves antallet af SOSU-hjælper-elever fra 19 til 26, 
mens antallet af SOSU-assistent-elever hæves fra 26 til 50 fra 
og med 2020. 
 
Dette betyder en markant øget udgift til aflønning af ele-
verne, til øget vejlederkapacitet og til øget behov for admini-
strative ressourcer til håndtering af den øgede dimensione-
ring. 

Budgetmæssige konsekvenser: 
(i 1.000 kr., netto)  
 

2020 2021 2022 2023 
6.690 

 
6.690 6.690 6.690 

Udgangspunkt for forandring: 
 

Situationsbillede Finansieringsfor-
slag 

Andet 

  X 

Uddybende beskrivelse: 
 

En SOSU-elev koster i gennemsnittet ca. 200.000 kr./år. 
Med en øget dimensionering på i alt 31 pladser giver det en 
forventet øget udgift på 6,2 mio. kr. 
 
Dertil skal lægges et øget behov for vejlederressourcer på i 
gennemsnit ca. 4,6 time/uge pr. elev. Med en gennemsnitlig 
timepris på 328,86 kr. (nettofremmødetiden) og 31 flere ele-
ver bliver det til et merbehov på ca. 1,64 mio. kr./år. 
 
Endvidere er der behov for opnormering af den centrale ud-
dannelsesenhed i Fagsekretariatet Ældre & Handicap med 
30 timer/uge, svarende til ca. 0,4 mio. kr./år. 
 
Samtidig udgør eleverne dog også en arbejdskraftværdi som 
vil skulle modregnes. Denne er tidligere i forbindelse med 
budgettildelingerne blevet anslået til 25 pct. og benyttes også 
her. Arbejdskraftværdien udgør således 25 pct. af den anslå-
ede ekstra omkostning på 6,2 mio. kr., svarende til 1,55 mio. 
kr.  
 
Der tyder umiddelbart ikke på, at der kommer nogen finan-
siering fra staten vedr. den øgede dimensionering, men en 
endelig afklaring afventer supplementsskrivelsen til økono-
miaftalen.  
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1.3 Skanderborg Kommune tilbyder fortsat intravenøs behandling til bor-
gere i eget hjem 

Udvalg: Socialudvalget 
Politikområde: Ældre 
Fagsekretariat/stab: Ældre og Handicap 
Kort beskrivelse af forandrin-
gen: 
 

Skanderborg Kommune tilbyder fortsat, at borgere har mu-
lighed for modtage behandling med medicin og væske via 
blodbanen (intravenøs behandling) i deres eget hjem fremfor 
på sygehuset. 
I Region Midtjylland er drøftelser om fælles aftaler om intra-
venøs behandling - herunder finansieringsspørgsmålet, 
netop genoptaget, april 2019.  
Skanderborg Kommune har en udgift på 2,1 mio. kr. årligt til 
opgaven.  
Skanderborg Kommune afventer de regionale aftaler om fæl-
les finansiering af IV behandlinger i Kommuner. 

Budgetmæssige konsekvenser: 
(i 1.000 kr., netto)  
 

2020 2021 2022 2023 
0 0 0 0 

Udgangspunkt for forandring: 
 

Situationsbillede Finansieringsfor-
slag 

Andet 

X   

Uddybende beskrivelse: 
 

Indsatsen er en del af kommunens akutte beredskab på 
sundhedsområdet, samt et eksempel på hvordan kommunen 
aktivt arbejder med det nære sundhedsvæsen og håndterer 
de forandringer, der er i det samlede sundhedsvæsen.  
 
 
Finansieringsforslag 
Skanderborg Kommune afventer de regionale aftaler om fæl-
les finansiering af IV behandlinger i Kommuner. 
 
Beløbet på 2.1 mio.kr årligt er udregnet på baggrund af det 
antal behandlinger Kommunen har haft i 2018. 
 
I budget 2019 er der afsat 2.1 mio. 
 

1.4 Udvidelse af åbningstiden i aktivitets- og samværstilbud i socialpsyki-
atrien og yderligere mulighed for uvisiteret tilbud 

Udvalg: Socialudvalget 
Politikområde: Borgere med fysiske og psykiske handicap 
Fagsekretariat/stab: Ældre og handicap 
Kort beskrivelse af forandrin-
gen: 
 

Aktivitets- og samværstilbuddet i Socialpsykiatrien udvider 
åbningstiden med 16 timer i alt samt en yderligere mulighed 
for uvisiteret aktivitet og samvær i Skanderborg Kommune. 
 
Forandringen finansieres via værdighedsmidlerne, der fra 
2020 overgår til bloktilskuddet.  
 

Budgetmæssige konsekvenser: 
 

2020 2021 2022 2023 
282 282 282 282 

Udgangspunkt for forandring: 
 

Situationsbillede Finansieringsfor-
slag 

Andet 
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  X 

Uddybende beskrivelse: 
 

Finansiering:  
Forandringen foreslås finansieret via værdighedsmidlerne, 
der overgår til blokstilskuddet i 2020.  
 
Uddybende beskrivelse 
Aktivitets- og samværstilbuddet i Socialpsykiatrien på syge-
husvej i Skanderborg holder i dag lukket mandag og torsdag.  
Udgiften til bemanding i kr./time i hverdagen (7.00-17.00) er 
339 kr.  
Beregningen er baseret på at udvide åbningstiden med en be-
manding på to medarbejdere (8 timer pr. medarbejder – 16 
timer i alt).  
 

Udvidelse i timer Udgift til bemanding i 
kr./time pr. uge 

16 timer (hverdag) 5.424 

Samlet årlig udgift (52 
uger) 

282.048 

 
På de nuværende lukkedage mandag og torsdag er der i dag 
et uvisiteret klubtilbud fra kl. 15.00-20.30. Her er åbent for 
alle, der ønsker samvær. Det uvisiterede tilbud er bemandet 
med personale fra aktivitets- og samværstilbuddet i alle åbne 
timer. For nuværende er det uvisiterede tilbud velbesøgt om 
mandagen, hvorimod der kommer meget få borgere om tors-
dagen.  
 
I dagtimerne er der aktiviteter for borgere, der er visiteret til 
aktivitetstilbud efter SEL § 104.    
 
Socialpsykiatrien vil fremadrettet arbejde med et aktivitets- 
og samværstilbud, der er både visiteret og uvisiteret i den 
fulde åbningstid. Tilbuddet vil arbejde med at være åbent 
mandag-fredag.   
 
De overordnede linjer for organiseringen er tænkt som føl-
ger:  

 Tilbuddet skal tilbyde aktiviteter til de borgere, der mod-
tager støtte efter SEL § 82 a (gruppeforløb), § 82 b (indi-
viduel støtte), socialpædagogisk støtte efter SEL § 85 og 
beskyttet beskæftigelse efter SEL § 103. Dette for at 
skabe mere liv i tilbuddet samt synergi mellem indsat-
serne.  

 Alle borgere kan komme i det uvisiterede tilbud efter 
SEL § 104, der vil have form af et samværstilbud. Der 
tænkes i, at der i et tidsrum på fx to timer vil være en 
planlagt aktivitet, der faciliteres af personalet.  

 Socialpsykiatrien vil arbejde med at invitere forskellige 
parter ind i det uvisiterede tilbud på faste tider såsom ga-
desygeplejersken, gældrådgivningen, frivillige forenin-
ger, fremskudt sagsbehandler mv.     

 
Fordelene ved at organisere tilbuddet på denne må er:  

 at det vil skabe mere liv i huset, når flere aktiviteter fore-
går samtidig. 
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 at støtte efter § 82 a og b og § 85 kan supplerer hinan-
den, således at borgeren får tilbudt den mindst indgri-
bende indsats – der kan altså være tale om en form for 
ind- og udslusning af kommunal støtte.  

 at borgerne får mulighed for at have samvær i flere timer 
om ugen – og derved forbedre social relationer.  

 
Der vil altid være personale tilstede i tilbuddet, men medar-
bejderne vil i løbet af dagen fordele tiden mellem de forskel-
lige aktiviteter. Personalet i det uvisiterede tilbud vil være 
bostøttemedarbejdere.  
 
Brugerne kan ikke frit få adgang til Sundhedshuset med egne 
nøgler eller briksystem, da Sundhedshuset har behov for at 
have styr på, hvem der er i huset og hvornår. Dette handler 
bl.a. om ansvaret for brugernes sikkerhed ved brand etc. 
samt uønsket trafik i Sundhedshuset. Det er derfor ikke mu-
ligt, i de nuværende rammer, at have et brugerstyret sam-
værstilbud.   
 
Socialpsykiatrien vil arbejde på at beskrive den nye organise-
ring og indhold i aktivitets- og samværstilbuddet i efteråret 
2019.  
 
Tilbuddet åbner i sin nye form d. 1. januar 2020. 
  

1.5 Helhedsplan på handicapområdet 

Udvalg: Socialudvalget  
Politikområde: Borgere med fysiske og psykiske handicap  
Fagsekretariat/stab: Ældre & Handicap  
Kort beskrivelse af forandrin-
gen: 
 

Neddrosling henover en årrække af pladser, der sælges til 
eksterne kommuner inden for området og i kølvandet heraf 
en samlet vision og strategi for udvikling af Skanderborg 
Kommunes tilbud på handicapområdet   
 
Dette giver mulighed for,  

 et fokus på det brede og samlede handicaptilbud til 
egne borgere fra Skanderborg Kommune 

 en udvikling hen imod en samlet fleksibel tilbuds-
vifte  

 at udvikle landsbytænkningen på Sølund 

 at Landsbyen Sølund fortsat er et landsdækkende 
højt specialiseret tilbud. 

Budgetmæssige konsekvenser: 
(i 1.000 kr., netto)  
 

2020 2021 2022 2023 
0 0 0 0 

Udgangspunkt for forandring: 
 

Situationsbillede Finansieringsfor-
slag 

Andet 

X   

Uddybende beskrivelse: 
 

Forslaget udspringer fra udfordringen i situationsbilledet 
”Tydelig retning for en helhedsplan for handicapområdet”. 
 
Her peges der på følgende:  

lj

lj



 

Socialudvalget 16 
 

En ændring i efterspørgslen fra køberkommunerne både 
hvad angår mængde og art af tilbud og en større udskiftning 
på tilbuddene. Hertil kommer en forventet større kompleksi-
tet og en stigende tilgang af specifikke målgrupper. Udviklin-
gen udfordrer rekruttering, udvikling og fastholdelse af de 
rette faglige kompetencer, den samlede kapaciteten og lø-
bende tilretning af de fysiske rammer på handicapområdet. 
 
På den baggrund skal der sættes en ny retning på handicap-
området, så det sikres at Skanderborg Kommune udnytter 
sin kapacitet på området optimalt samtidig med, at vi fortsat 
indgår i en tværkommunal forpligtelse på udbud af speciali-
serede pladser inden for området.   
 
Med udgangspunkt i ovenstående foreslås følgende udarbej-
det: 
 

 En vision og en strategi for udvikling af en samlet 
fleksibel tilbudsvifte med et højere grad af afsæt i 
Skanderborg Kommunes egne borgeres behov og ud-
viklingsmuligheder.  

 Analyse af hvordan positionen som stor sælger af 
specialpladser og konsulentydelser til VISO bevares. 
Der er en tendens i kommunerne til, at køb og salg af 
pladser får et mindre omfang fremadrettet, da kom-
munerne har et ønske om at være selvforsynende ift. 
borgere med behov for botilbud – særligt til borgere 
med mindre komplekse handicap. Derfor skal der 
udarbejdes en analyse af ift. hvordan positionen som 
fagligt fyrtårn med faglige specialist kompetencer 
fortsat bevares og udvikles på trods af ændringen i 
visitationsmønstret i forhold til målgrupper og efter-
spørgsel. 
 

Der kan arbejdes med følgende områder:  

 Analyse ift. kapacitetsanvendelsen for løbende at 
følge udviklingen for anvendelsen af pladserne.  

 Udarbejdelse af en faglig vision, hvori der indgår sce-
nariebeskrivelse af fremtidige anvendelsesmulighe-
der af henholdsvis en samlet bygningsmasse og en 
spredt bygningsmasse som boligtilbudsvifte for han-
dicapområdet i Skanderborg Kommune.    

 Designtænkning som metode   

 Analyse af økonomiske perspektiver og udfordringer 
ved udviklingen, herunder afvikling/ændring af til-
bud, investering i nye rammer, faciliteter mv.  

 Fremtidige anvendelsesmuligheder af nuværende fa-
ciliteter til borgere med handicap til andre målgrup-
per – eksempelvis ældre.  

 Betydning af nationale, regionale og kommunale 
rammevilkår, herunder Serviceloven, Sundhedslo-
ven, Socialtilsynet, Rammeaftale, Socialpolitikken 
mv.   

lj
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2. Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget 

Bemærkninger til Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalgets arbejde 
med budget 2020 

De fremsendte forslag er under forudsætning af, at den budgetmæssige ubalance på psykiatriområdet 

under Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold bliver indarbejdet i teknisk budget, jf. 2. budgetop-

følgning.  

 

Såfremt dette ikke sker, vil forslag om budgetmæssig ubalance ligeledes blive oversendt til det videre 

budgetarbejde. 

Overblik over forandringer på driften 

Tabel 2.1 Overblik over forandringer på driften – KSB-udvalget 

Nr. Politikområde Sæt kryds  Eventuelle budgetmæssige konsekvenser (i 

1.000 kr.)  

 

Overskrift 

Uæ

ndr

et 

fra 

B19  

Ju-

ste-

ret 

ift. 

B19  

Ny  2020  2021  2022  2023  

Kultur og fritid     

2.1 Afsættelse af 1% af byggesum 

til kunstnerisk udsmykning 

ved nybyggeri 

  X 0 0 0 0 

2.2 Kultur på recept-lignende for-

søg  

  X o  0  0 0  

2.3 Fortsættelse af samarbejdet 

Europæisk Kulturregion  

  X 62 62 62 62 

2.4 Foreningsudvikling    X 0   0  0 0  

2.5 Rammer for aktiv fritid i og 

uden for foreningslivet  

  X 200   0  0 0  

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold      

2.6 Flere unge i uddannelse og 

job via en intensiveret uddan-

nelses- og beskæftigelsesind-

sats for aldersgruppen 15-30 

år 

  X 1.539 68 -1.553 -2.123 

2.7 Færre borgere på sygedag-

penge og i jobafklaringsforløb  

  X 1.660  -181  -2.541  -4.881  

2.8 Beskæftigelsesfremmende  

tiltag på  

integrationsområdet  

  X 1.213  -1.360  -3.996  -3.295  



 

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget 18 
 

2.9 Videreførelse af Bostøtte+    X 620 620 620 620 

2.10 Investering i indsats over for 

borgere på kontanthjælp 

(JobFirst2) 

(Budgettet er reduceret med 

0,2 mio. kr. i 2020, 0,5 mio. 

kr. i 2021 og 0,8 mio. kr. i 

2022 og frem.) 

X   0 0 0 0 

2.11 Målrettet indsats på sygedag-

pengeområdet i forhold til 

Skanderborg Kommune som 

arbejdsgiver. 

(Budgettet er reduceret med 

0,5 mio. kr. årligt fra 2020 og 

frem) 

X   0 0 0 0 

2.12 Virtuel tolkebistand 

(Budgettet er reduceret med 

0,4 mio. kr. fra 2020 og frem) 

X   0 0 0 0 

 Total         5.294   -791   -7.408   -9.617  

Note: + er budgetudvidelse, - er budgetreduktion 

Beskrivelse af forslag til forandringer 

2.1 Afsættelse af 1% af byggesum til kunstnerisk udsmykning ved nybyg-
geri 

Udvalg: Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget 
Politikområde: Kultur og Fritid 
Fagsekretariat/stab: Staben Kultur, Borger og Plan 
Kort beskrivelse af forandrin-
gen: 

Ved kommunalt nybyggeri afsættes fast 1% af byggesummen 
til kunstnerisk udsmykning.  
 
Kunstråd Skanderborg involveres som kunstfaglig hørings-
part tidligt i arbejdet. 

Budgetmæssige konsekvenser: 
 

2020 2021 2022 2023 
0 0 0 0 

Udgangspunkt for forandring: Situationsbillede Finansieringsfor-
slag 

Andet 

  
 

x 

Uddybende beskrivelse: Ved kommunalt nybyggeri afsættes fast 1% af byggesummen 
til kunstnerisk udsmykning. 
 
Som rådgivende kunstfagligt organ involveres Kunstråd 
Skanderborg tidligt i byggeprocessen, så kunst kan tænkes 
ind allerede i projekteringsfasen og det gøres muligt at sup-
plere midlerne til kunstnerisk udsmykning ved f.eks. Statens 
Kunstfond. 
 



 

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget 19 
 

Kunstråd Skanderborg formulerer forslag til standard/ret-
ningslinjer.  

2.2 Kultur på recept-lignende forsøg 

Udvalg: Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget 
Politikområde: Kultur og Fritid/Sundhedsfremme og Forebyggelse 
Fagsekretariat/stab: Staben Kultur, Borger og Plan/Beskæftigelse og Sundhed 
Kort beskrivelse af forandrin-
gen: 

Som en del af arbejdet med Sundhedsplan 2020-2023 iværk-
sættes forsøg med kulturel aktivitet som omdrejningspunkt i 
den sundhedsfremmende indsats. 

Budgetmæssige konsekvenser: 
 

2020 2021 2022 2023 
0 0 0 0 

Udgangspunkt for forandring: Situationsbillede Finansieringsfor-
slag 

Andet 

  
 

x 

Uddybende beskrivelse: Som en del af arbejdet med Sundhedsplan 2020-2023 iværk-
sættes forsøg med kulturel aktivitet som omdrejningspunkt i 
den sundhedsfremmende indsats. 
 
Erfaringer fra andre kommuner viser, at det at indgå i fælles-
skaber med andre om kulturel aktivitet (kunst, kultur, bevæ-
gelse m.v.) bidrager positivt til egen selvoplevede sundheds-
tilstand. 

2.3 Fortsættelse af samarbejdet Europæisk Kulturregion 

Udvalg: Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget 
Politikområde: Kultur og Fritid 
Fagsekretariat/stab: Staben Kultur, Borger og Plan 
Kort beskrivelse af forandrin-
gen: 
 

Der afsættes 1 kr. pr. indbygger. Der er tale om en to årig 
ramme. (merudgift på 61.500 kr. i 2020 og 2021) 

Budgetmæssige konsekvenser: 
 

2020 2021 2022 2023 
62 62 62 62 

Udgangspunkt for forandring: Situationsbillede Finansieringsfor-
slag 

Andet 

  
 

x 

Uddybende beskrivelse: Regionens kommuner lægger op til fortsættelse af Kultur-
samarbejdet Europæisk Kulturregion. 
 
Juni 2019 afholdes kulturfestival på tværs af regionen. I 
Skanderborg Kommune med aktiviteter i Skanderborg 
Midtby, på Bostederne, i Højvangen og under Ry Outdoor 
Festival. 
 
Lokal evaluering til politisk orientering finder sted i august 
2019.  
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2.4 Foreningsudvikling 

Udvalg: Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget 
Politikområde: Kultur og Fritid 
Fagsekretariat/stab: Staben Kultur, Borger og Plan 
Kort beskrivelse af forandrin-
gen: 

Øget fokus på betydningen af det arbejde som foreningslivets 
ressourcepersoner – bestyrelsesmedlemmer, kasserer o.a. la-
ver. 

Budgetmæssige konsekvenser: 
 

2020 2021 2022 2023 
0 0 0 0 

Udgangspunkt for forandring: 
 

Situationsbillede Finansieringsfor-
slag 

Andet 

x   

Uddybende beskrivelse: 
 

Som en flerårig forandring indgår administration, Idrætsråd, 
Folkeoplysningsudvalg med flere samarbejde med henblik på 
at styrke frivilligheden og opbakningen til arbejdet i for-
eningslivet – herunder ikke mindst på bestyrelses- og leder-
niveau, hvor mange foreninger er udfordret af vanskelighe-
der med rekruttering og tilslutning. 

2.5 Rammer for aktiv fritid i og uden for foreningslivet 

Udvalg: Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget 
Politikområde: Kultur og Fritid 
Fagsekretariat/stab: Staben Kultur, Borger og Plan 
Kort beskrivelse af forandrin-
gen: 
 

Etablering af forbedret politisk beslutningsgrundlag for til-
pasning af rammerne for en aktiv fritid – såvel indenfor som 
udenfor foreningslivet. 

Budgetmæssige konsekvenser: 
 

2020 2021 2022 2023 
200 0 0 0 

Udgangspunkt for forandring: 
 

Situationsbillede Finansieringsfor-
slag 

Andet 

x   

Uddybende beskrivelse: 
 

I et samarbejde mellem administration, Idrætsråd og Folke-
oplysningsudvalg etableres med udgangspunkt i Idrætssam-
virkets facilitetsanalyse fra 2014 og seneste års investeringer 
på kultur- og fritidsområdet, et forbedret beslutningsgrund-
lag for så vidt angår 
 

 Halbyggeri – herunder hallers anvendelse 

 Svømmefaciliteter 

 Etablering af eventuelle kunstgræsanlæg 

 Rekreative systemer og anlæg – f.eks. mountainbikespor, 
stier og lignende. 

 
Administration, Idrætsråd og Folkeoplysningsudvalg formu-
lerer på baggrund heraf forslag til kriterier for prioritering af 
nye anlæg. 
 
Den langsigtede målsætning er at kunne håndtere rækkefølge 
og placering af kommende faciliteter, anlæg eller systemer. 
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2.6 Flere unge i uddannelse og job via en intensiveret uddannelses- og be-
skæftigelsesindsats for aldersgruppen 15-30 år 

Udvalg: Kultur- Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget 
Politikområde: Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsforhold 
Fagsekretariat/stab: Beskæftigelse og Sundhed 
Kort beskrivelse af for-
andringen: 
 

 
B&S og B&U er pt. sammen i gang med at udvikle en ny og mere sam-
menhængende ungeindsats med særligt fokus på de 15-17 årige. Som 
element heri foreslås etableret en styrket uddannelses- og beskæftigel-
sesindsats. 
 
Med aftalen ”Bedre veje til uddannelse og job" og den efterfølgende 
lovudmøntning, har kommunerne fået ansvaret for en koordineret 
indsats til alle unge under 25 år, indtil den unge har gennemført en 
ungdomsuddannelse og/eller har opnået fast tilknytning til arbejds-
markedet.  
 
Med aftalen er kommet nye politiske målsætninger, som betyder at i 
2030 skal mindst 90 % af de 25-årige have gennemført en ungdoms-
uddannelse, og andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning 
til uddannelse eller arbejdsmarkedet skal halveres.  
 
Aftalen placerer et entydigt ansvar hos kommunerne for at skabe en 
kommunal ungeindsats(KUI), der giver en koordineret og sammen-
hængende indsats på tværs af social-, beskæftigelses- og sundhedsom-
rådet for unge mellem 15-30 år. 
 
Vi starter KUI ‘ en op 1. august 2019 i en samarbejdsmodel som er un-
der etablering mellem B&U og B&S. Modellen skal udvikles dels hvis 
den foreslåede forandring vedtages med Budget 2020, og dels løbende 
i takt med vi bliver klogere på hvorledes vi skaber de bedste resultater 
for og med de unge 15 til 30 årige.  
 
I Skanderborg Kommune er der mulighed for at vi har en ambition om 
at ligge som en af de bedste kommuner i landet på ungeområdet. Dette 
gælder både målt på de unge der gennemfører en ungdomsuddan-
nelse, som opnår varig tilknytning til arbejdsmarked, og på de unges 
trivsel.  
 
Vi vil, i endnu højere grad, levere en sammenhængende og koordineret 
indsats, på tværs af de mange instanser en ung og familien kan have 
kontakt med.  
 
Indsatsen skal bygge på, at den unges perspektiv er i centrum.  De ind-
satser den unge får, skal til hver en tid være forståelige og menings-
fulde for den unge, og den unge skal have ejerskab til sin plan, og det 
samarbejde der er med os. 
 
KL har i samarbejde med en række kommuner i projektet ”Flere unge i 
uddannelse og job” lavet 10 anbefalinger til en helhedsorienteret ind-
sats for unge.  Disse anbefalinger ligger til grund for udvikling af unge-
området i Skanderborg, og for de initiativer der beskrives i denne for-
andring. 
 
For at kunne realisere ovenstående målsætninger, er der behov for in-
vestering i følgende områder: 
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 En tidlig intensiv indsats for de 15-17 årige 

 En overgangs- og fastholdelsesmentor, der skal begrænse fra-
fald fra ungdomsuddannelserne 

 En mere håndholdt og koordineret beskæftigelses-, uddannel-
ses- og socialindsats for de 18-29 årige.  

 
Gennemgående er det relevant at tænke sundhedsfremmende indsat-
ser ind, særligt misbrugsindsatser er af højeste relevans, idet KL’s ana-
lyser viser, at særligt Skanderborg har en stor udfordring på unge og 
misbrug. 
 
Den samlede budgetmæssige konsekvens af investeringen er en netto-
gevinst på 2 mio. kr. for budgetperioden 2020-23.  
 

Budgetmæssige konse-
kvenser: 
(i 1.000 kr., netto)  
 

2020 2021 2022 2023 
1.539 68 -1.553 -2.123 

Udgangspunkt for for-
andring: 
 

Situationsbillede Finansieringsforslag Andet 

x   

Uddybende beskri-
velse: 
 

Indsatsen for de 15-17 årige.  
Skanderborg Kommune indgår i et partnerskab faciliteret af KL i sam-
arbejde med Undervisningsministeriet. Formålet med partnerskabet 
er, at understøtte den kommunale proces fra ord og intention om en 
ny sammenhængende ungeindsats, til en omstilling af ungeindsatsen i 
den enkelte kommune. I den forbindelse har KL foretaget interviews 
med 6 unge, 4 politikere, 15 ledere og chefer samt 24 medarbejdere på 
tværs af organisationen. KL har, på baggrund af disse interviews peget 
på nogle særlige indsatsområder, der med fordel kan udvikles på.   
 
Nogle af de væsentligste pointer er: 

 De unge skal meget gerne være i vej inden det 18. år. 

 I dag skal de unge være udfordret af meget komplekse pro-
blemstillinger for at få en indsats før det 18. år. Der er potenti-
ale i at sætte ind tidligere for at forebygge, at de unges situa-
tion forværres drastisk fra de går ud af grundskolen til de mø-
der os igen ved det 18. år 

 Det er vigtigt, at vi med en sammenhængende ungeindsats 
møder de unge med et fælles mindset på tværs af fagområder 
og tilbud. 

 
Vi ved, at det særligt er de unge, der ikke kommer i gang umiddelbart 
efter grundskolen der senere i livet har svært ved at finde fodfæste i 
uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. 
Det kræver, at der sættes ind med uddannelses- og beskæftigelsesret-
tede indsatser allerede umiddelbart efter de unge forlader grundskolen 
således, at de unge ikke får lov at passe sig selv indtil de møder syste-
met igen ved det 18. år. 
 
I Skanderborg er opgaven omkring de 15-17 årige en tværgående op-
gave mellem fagsekretariaterne B&U og B&S, og på tværs af U&B- og 
KSB-udvalgene. 
På baggrund af kravene i den nye lovgivning, samt processen med KL, 
er der derfor sat gang i dels en politisk proces på tværs af de to udvalg, 
hvor der skal arbejdes med politisk forankring af indsatsen på tværs, 
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fælles mindset og målsætninger. Herunder hvilke uddannelses- og be-
skæftigelsespolitiske målsætninger vi skal have i Skanderborg Kom-
mune. Sideløbende og i dialog kører der en administrativ proces hvor 
B&U og B&S arbejder med den konkrete løsning af opgaven omkring 
de 15-17 årige, afdækning af opgaver og indsatser mv. 
 
Som et led i ovenstående ønsker B&S at styrke indsatsen for de 15-17 
årige.  
I dag gives der i Skanderborg ikke tilbud efter beskæftigelsesloven til 
de 15-17 årige.  
Hvis en ung ikke går den direkte vej fra grundskolen, bliver der til-
knyttet en UU-vejleder, og er man særligt socialt udfordret får man 
støtte fra B&U, f.eks. via PPR eller andre foranstaltninger.  
Med beskæftigelseslovgivningen har vi mulighed for, efter en konkret 
vurdering, at give unge der er fyldt 15 år en koordinerende sagsbe-
handler og en indsats til dem, som har behov for en anden vej til ud-
dannelse.  
For at give kommunerne et incitament til at varetage denne opgave 
ydes der 50 % refusion til kommunerne af udgifterne til beskæftigel-
sesindsats for 15-17 årige. 
 
Formålet med at sætte fokus på en forebyggende indsats til de 15-17 
årige, er ikke ”blot” at sluse dem ind i indsatser der gives til voksen-
gruppen, men at udvikle indsatser der passer netop til den enkelte.  
 

 

Tidlig og intensiv uddannelses- & beskæftigelsesindsats. 

Alle unge der har et behov skal tilbydes en koordinerende sagsbehand-
ler allerede fra det 15. år. 
 
Målgruppen spænder bredt lige fra de unge der endnu ikke har brug 
for indsatser – unge i gråzonen, som vurderes at være i risiko for ikke 
at komme i gang med en ungdomsuddannelse eller falde fra, til unge 
der har brug for en ekstra hånd til at komme godt i vej, og unge der 
har stort behov for en koordineret indsats. 
 
Vi ønsker, med dette tiltag, at kunne give en håndholdt forebyggende 
indsats, således at der så tidligt som muligt, bliver sat et tværfagligt 
perspektiv på den unge, og der laves den rigtige plan. 
Dette sker i tæt samarbejde mellem koordinerende sagsbehandler, 
UU-vejleder samt eventuelle andre aktører, f.eks. 10. kl.  
 
Den koordinerende sagsbehandler skal tage sig af unge som har behov 
for understøttelse af deres FGU plan, som skal coaches til at finde de-
res vej, som har behov for støtte til at prøve forskellige erhvervsmulig-
heder (praktik), fritidsjob, mentor, særligt tilrettelagte forløb mv. Der 
vil være mulighed for at træne personlige og sociale kompetencer i 
kortere forløb. Der vil desuden blive arbejdet med den unges netværk. 
Nogle unge er mere udfordrede, og har behov for at den koordine-
rende sagsbehandler også fungerer som kontaktperson. 
 
Der vil i denne gruppe være nogle unge, for hvem der skal være en 
sammenhængende plan med B&U, som skal supplere beskæftigelses- 
og uddannelsesaktiviteterne med deres mulighed for hjælp efter Ser-
viceloven, f.eks. kontaktperson, familiebehandling eller lignende. Des-
uden kan der være indsatser fra PPR eller SSP, som understøttende 
aktiviteter. 
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Nogle unge har behov for et længerevarende beskæftigelsestilbud, som 
kan ruste, modne og udvikle dem, således at de har bedst mulige for-
udsætninger for at forblive i normalsystemet. Det er hovedparten af de 
unge der tidligere var i målgruppen til STU, eller lignende. De er ken-
detegnet ved at komme fra specialskoletilbud, have flere diagnoser, 
med tilhørende kognitive, sociale og faglige udfordringer.  
Indsatsen har til formål at træne hverdagsfærdigheder som f.eks. mø-
destabilitet og give indsigt i uddannelses- og arbejdskultur. 
Der vil i tilbuddet være fokus på uddannelse og brobygning ind i FGU. 
Tilbuddet er et håndholdt beskæftigelses-/uddannelsesforløb, der 
både indeholder individuelle forløb og gruppeforløb. Det kan sammen-
kobles med en social indsats, således at den unge får en helhedsorien-
teret indsats. 
Tilbuddet kan vare fra 3-12 måneder alt efter den unges behov. 
 
For en lille gruppe unge vil B&U have rollen som den koordinerende 
sagsbehandler. Dette er målgruppen som har behov for en indgribende 
servicelovsforanstaltning, f.eks. anbringelse uden for hjemmet eller 
massiv behandling og støttebehov. Det afgrænsende er, at de er for 
dårlige til at få en uddannelses og beskæftigelsesindsats, og er fritaget 
for dette. 
 
Vi forventer med initiativet at kunne nå en bredere målgruppe af de 
15-17 årige end tilfældet er i dag, og at vi med en tidligere forebyg-
gende indsats, kan sikre at flest muligt hjælpes bedst i vej allerede in-
den det 18. år. 
Dermed må der på sigt forventes færre på offentlig forsørgelse ved det 
18. år, og ligeledes at der for dem der stadig vil have behov for støtte, 
kan hjælpes med mindre indgribende indsatser, både i beskæftigelses-
regi og ved foranstaltninger efter serviceloven.  
De unge der trods ovenstående indsatser alligevel kommer på offentlig 
forsørgelse, vil vi have et bedre kendskab til, og de vil kunne bibeholde 
samme kontaktperson efter det 18. år, hvilket er gunstigt for at be-
grænse de unges varighed på offentlig forsørgelse. Generelt set må det 
forventes, at der med en tidlig indsats i ungdommen, vil være behov 
for færre indsatser i voksenlivet, og kortere tid på offentlig forsørgelse. 
 
Vi estimerer, at ca. 60-70 unge i alderen 15-17 år vil kunne profitere af 
en koordinerende sagsbehandler, og en andel af disse vil kunne profi-
tere af beskæftigelsestilbud. Dette estimat er lavet på baggrund af de 
unge mellem 15-17 år der i dag ikke er i gang med ungdomsuddan-
nelse, i 10.klasse, eller er i STU eller et af de tilbud der samles under 
FGU.  
Det kræver investering i sagsbehandlerressourcer svarende til 2 års-
værk.  
Selve indsatsen/tilbud koster i 2020 og 2021 hhv. 600.000 og 
300.000 kr.  
Herefter forventes det at finansieringen findes gennem dels STU-bud-
getterne i B&S og B&U, dels gennem besparelse på tilbud til over 18 
årige, da færre som følge at dette tiltag er på offentlig forsørgelse.   
 
Når tilbuddet gives efter LAB 15-17 årige er der refusion på 50 % af 
udgiften mod en beskæftigelsesrettet indsats efter det 18. år. Nettoud-
giften og dermed investeringsbehovet til tilbuddet er derfor 300.000 
kr. i 2020 og 150.000 kr. i 2021. 
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Overgangs- og fastholdelsesmentor 
Skanderborg ligger over landsgennemsnittet i forhold til antal unge 
der påbegynder ungdomsuddannelse efter grundskolen, og ligeledes i 
forhold til antal unge der har gennemført inden det 25. år. 
90,7 % af årgang 2015 er 15 måneder efter påbegyndt ungdomsuddan-
nelse stadig i gang med ungdomsuddannelse, mens 83 % af den år-
gang der tog 9.klasses afgangseksamen i 2010 har gennemført en ung-
domsuddannelse. Selvom Skanderborg ligger over landsgennemsnittet 
er der stadig brug for at gøre mere for at mindske frafald fra ungdoms-
uddannelserne og det kommende FGU. 
 
Ungecenteret ønsker at indgå i et tættere fastholdelsessamarbejde med 
ungdomsuddannelsesinstitutionerne, med henblik på at fastholde de 
unge på ungdomsuddannelserne, igennem en håndholdt og lokalt for-
ankret mentorindsats i overgangen til – og undervejs på – ungdoms-
uddannelserne. 
 
Ved at tilbyde de unge, der har behov herfor, en overgangsmentor i 
overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse, er det målet, 
at langt færre af de helt unge, vil opleve udfordringer i forbindelse med 
overgangen til start på ungdomsuddannelse. Det er et område hvor vi 
ved, at der er stor risiko for frafald for den mest sårbare del af unge-
gruppen. 
 
Vi kan f.eks. se, at 17,37 % af de 472 unge, der afsluttede 10. klasse i 
Skanderborg i 2018, frem til d.d. har haft et eller flere afbrudte uddan-
nelsesforløb -  svarende til 82 unge med i alt 95 afbrudte uddannelses-
forløb i perioden 01.08.18 – 08.04.19. Dette indikerer, at selvom vi i 
Skanderborg Kommune gør det rigtig godt på uddannelsesområdet, er 
der fortsat plads til forbedringer. 
 
Overgangs – og fastholdelsesmentorerne skal dels være til rådighed 
for de unge, der begynder direkte på en ungdomsuddannelse efter 9. 
eller 10. klasse, men skal også være til rådighed for de unge der påbe-
gynder en ungdomsuddannelse senere. Aktuelt er der i Skanderborg 
Kommune 635 unge i alderen 18-23 år der ikke har eller er i gang med 
en ungdomsuddannelse. Vi ved, at mange af disse unge tidligere har 
været i gang med en ungdomsuddannelse, men er faldet fra, af forskel-
lige årsager. 
 
Ved at lave et samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, om at stille 
overgangs- og fastholdelsesmentorer til rådighed for denne mål-
gruppe, tror vi på, at langt flere af disse unge, vil kunne gennemføre en 
ungdomsuddannelse, end tidligere. 
 
Konkret betyder dette at Ungecentret vil lave en funktion som over-
gangs – og fastholdelsesmentor (1 årsværk), som skal have sin pri-
mære gang der hvor de unge er – lokalt på ungdomsuddannelserne. 
Dette vil gøre det muligt for Ungecenteret, i tæt samarbejde med ud-
dannelserne, at stille mentorindsats til rådighed, så snart det vurderes, 
at den unge er i risiko for at falde fra uddannelsen. 
Dette finansieres ved omprioritering inden for eget budgetområde. 
 
18-29 år – håndholdt indsats og bedre koordinering 
Flere kommuner har investeret i ungeområdet og har via dette opnået 
gode resultater bl.a. ved at mindske antallet af sager pr. sagsbehandler 
(f.eks. Silkeborg og Horsens). Erfaringer fra de kommuner har vist, at 
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investeringen er en gevinst for kommunens økonomi, da færre unge 
efterfølgende er på offentlig forsørgelse. Det er ligeledes en gevinst for 
de unge, da de kommer på rette vej via job og/eller uddannelse. Dette 
giver på længere sigt flere samfundsmæssige gevinster. Desuden viser 
investeringerne i de forskellige kommuner, at arbejdsglæden øges 
blandt medarbejderne og en gevinst ved øget arbejdsglæde er bl.a. 
mindre sygefravær. 
 
Med aftalen ”Bedre veje til uddannelse og job” er der lagt et højt ambi-
tionsniveau omkring kvaliteten af indsatsen på ungeområdet.  
De unge skal opleve, at der er én indgang til kommunen. Det er kom-
munens opgave at sikre én fælles plan for indsatserne på tværs af såvel 
interne som eksterne aktører. Desuden skal der sikres en tæt kontakt 
med den unge, så den unge oplever at blive inddraget i planlægningen 
af indsatserne samt for sikre en tæt relation, da en god relation bl.a. er 
med til at opretholde motivationen. Alt dette kræver en ekstra hånd-
holdt indsats fra den koordinerende sagsbehandler. 
 
Vi sætter derfor ekstra fokus på hyppige motiverende samtaler, hånd-
holdt indsats, kontaktpersonsfunktionen samt langt højere grad af ko-
ordination for og med den unge. 
Området er et særligt indsatsområde de kommende år, og for at kunne 
realisere ambitionerne om bedre og mere effektiv indsats for de unge, 
er der behov for en investering i området, så den koordinerende sags-
behandler har mulighed for at udøve de nye opgaver.  
Der er forskningsmæssig evidens for, ved et lavere sagsantal pr. koor-
dinerende sagsbehandler, at de unge dels oplever mere kvalitet i ind-
sats og tilbud, og hurtigere kommer ud af offentlig forsørgelse. 
 
Det betyder at den unge i Skanderborg får: 

 Én kontaktperson ind i kommunen* 

 Hyppigere motiverende samtaler 

 Sikring af én plan med fokus på ét fælles mål på tværs 

 Styrket koordinering af den tværfaglige indsats både med in-
terne og eksterne aktører 

 Bedre kendskab til de unge tidligere i deres forløb 

 Mere ledsagelse til møder uden for Fælleden med henblik på 
at sikre det fælles mål på tværs 

 Motiverende støtte til hverdagsmestring med udgangspunkt i 
empowerment-tankegangen  

 En glidende overgang mellem fagområder, tilbud og job/ud-
dannelse 

 
*Kontaktperson er et nyt tilbud i lovgivningen til unge, der har behov 
for støtte til at ”finde vej” i systemet 
 
Sagsbehandlerne i Ungeenheden er fordelt på to teams. 
2 sagsbehandlere arbejder med de uddannelsesparate unge og enkelte 
ledige selvforsørgende, der ønsker en indsats. Derudover varetager de 
visitationen på Campus. 
De har i alt 84 sager, svarende til 42 pr. sagsbehandler. 
 
4 sagsbehandlere arbejder med de aktivitetsparate unge, enkelte ledige 
selvforsørgende, der ønsker en indsats samt koordineringssager fra 
Børn og Unge. 
De har i alt 180 sager, svarende til 45 sager pr. sagsbehandler. 
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De kommuner der har investeret i ungeområdet har på beskæftigelses-
området nedbragt sagsantallet til 30-35 sager pr. sagsbehandler. De 
kommuner har som Skanderborg ikke samtidig arbejdet med myndig-
hedsområdet på servicelovsområdet. Derved anbefales det, at man i 
Skanderborg får et sagsantal svarende til ca. 30 sager pr. sagsbehand-
ler. 
Det kræver investering i sagsbehandlerressourcer svarende til 2 års-
værk. 
 
Ovenstående initiativer bygger alle på den tilgang, at vi møder de unge 
i øjenhøjde. Vi møder dem med en tillidsbaseret tilgang, hvor vi tror 
på de unges ressourcer og arbejder med udgangspunkt i de unges øn-
sker til deres fremtid, og samarbejde med den unge om at realisere 
den enkeltes plan. Derfor investerer ungecentret i et kompetenceud-
viklingsforløb, som skal klæde alle medarbejderne på til at arbejde ud 
fra dette mindset, og i tråd med visionen om at mennesker møder 
mennesker.  
 
Gevinst ved en styrket indsats på ungeområdet 
Ved en styrket indsats på ungeområdet forventer vi at kunne reducere 
antallet af unge på uddannelseshjælp med 50 fuldtidspersoner i 2023 
(10 i 2020, 30 i 2021, 45 i 2022). Det vil medføre færre udgifter til for-
sørgelsesydelser svarende til ca. 3,3 mio. kr. i 2023, med løbende ind-
fasning i budgetperioden (Bemærk, at udviklingen skal ses ift. udvik-
lingen på landsplan). 
 
Ud over de sparede udgifter til forsørgelsesydelser kan der forventes 
en reduktion i de indkomstafhængige ydelser såsom enkeltudgifter, 
boligstøtte samt en reduktion af sundhedsudgifter til målgruppen som 
følge af beskæftigelse. Disse øvrige sparede udgifter er ikke medregnet 
i beregningerne. Ligeledes er reduktion i indtægter fra udligningsord-
ninger ikke medregnet.   
 
Den styrkede indsats indebærer en investering i flere sagsbehandlere 
svarende til 4 årsværk. 
 
480.000 kr. * 4 = 1,92 mio. kr. i 2020-21, herefter  
480.000 kr. * 3 = 1,44 mio. kr. i 2022 og 
480.000 kr. * 2,5 = 1,2 mio. kr. i 2023  
 
(nedjustering af investering i overslagsårene sker efter sagstal er faldet 
pga. af færre på ydelse). 
 
Derudover er der behov for en investering i et nyt tilbud til de 15-17 
årige. 
 
300.000 kr. i 2020, 
150.000 kr. i 2021 
 
Herefter kan det nye tilbud finansieres inden for det nuværende bud-
get, da det vil medføre sparede udgifter til indsatser for de 18-29 årige. 
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2.7 Færre borgere på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb 

Udvalg: Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget 
Politikområde: Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold 
Fagsekretariat/stab: Beskæftigelse og Sundhed 
Kort beskrivelse af for-
andringen: 
 

 
Skanderborg Kommune er udfordret af, at andelen af borgere i kom-
munen, som er på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb ligger mar-
kant over landsgennemsnittet. 
 
For at imødegå denne udfordring aktivt, er der behov for at tage flere 
initiativer. 
 

1. Antal sager pr. sagsbehandler skal nedbringes. 
2. Sagsgennemgang i samarbejde med ekstern konsulentvirk-

somhed (BDO) 
3. Flere og bedre tilbud til borgere på sygedagpenge og jobafkla-

ringsforløb 
4. Den tidlige indsats for sygemeldte skal opprioriteres 
5. Øget fokus på vurdering af uarbejdsdygtighed (§ 7 i Sygedag-

pengeloven). 
 
Initiativerne indebærer en investering i medarbejderressourcer sva-
rende til 5 årsværk á 480.000 kr. i alt 2,40 mio. kr. i 2020, reduceret 
til 4 årsværk i 2021-22, svarende til 1,92 mio. kr. og yderligere reduce-
ret til 3 årsværk i 2023 svarende til 1,44 mio. kr. 
1 af 5 årsværk i 2020 (en ydelsessagsbehandler) finansieres af over-
førte midler. 
 
Nedjusteringen af medarbejderressourcer over årene sker som følge af 
at flere borgere forventes at komme i job, og derfor et lavere antal sa-
ger i jobcenteret. 
 
Der er ligeledes behov for investering i tilbud for målgruppen, sva-
rende til 1 mio. kr. pr. år i 2020-21 og 500.000 pr. år i 2022-23. 
 
Derudover indebærer initiativerne en investering på 500.000 kr. i 
2020 til konsulentbistand og opkvalificering af medarbejdere (finan-
sieres af overførte midler). 
 
Investeringen forventes at medføre besparelser på forsørgelsesydelser 
svarende til en samlet gevinst efter indtjening af investeringen på ca. 
5,9 mio. kr. i budgetperioden. 
 

 
Budgetmæssige konse-
kvenser: 
(i 1.000 kr., netto)  
 

2020 2021 2022 2023 
1.660 -181 -2.541 -4.881 
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Udgangspunkt for for-
andring: 
 

Situationsbillede Finansieringsforslag Andet 

x   

Uddybende beskri-
velse: 
 

 
Skanderborg Kommune er udfordret af, at andelen af borgere i kom-
munen, som er på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb ligger mar-
kant over landsgennemsnittet. 
 
For at imødegå denne udfordring aktivt, er der behov for at tage flere 
initiativer. 
 

1. Antal sager pr. sagsbehandler skal nedbringes. 
2. Sagsgennemgang i samarbejde med ekstern konsulentvirk-

somhed (BDO) 
3. Flere og bedre tilbud til borgere på sygedagpenge og jobafkla-

ringsforløb 
4. Den tidlige indsats for sygemeldte skal opprioriteres 
5. Øget fokus på vurdering af uarbejdsdygtighed (§ 7 i Sygedag-

pengeloven). 
 
Reduktion af sagstal for sagsbehandlere 
Gruppen af sagsbehandlere, der arbejder med borgerne i jobafkla-
ringsforløb sidder med over 50 sager i gennemsnit. Det til trods for, at 
der løbende er flyttet sagsbehandlere fra sygedagpengeområdet til job-
afklaringsforløb. 
 
Et så højt sagstal betyder, at sagsbehandlerne ikke kan have lige så 
hyppig kontakt med borgerne som vi ved der er behov for. Samtidig er 
der for lidt tid til sammen med borgeren at lægge den rigtige plan, 
med de rette indsatser, som skal sikre en så hurtig og god tilbageven-
den til arbejdsmarkedet som muligt. 
 
For at realisere en ambition om at reducere andelen af borgere i jobaf-
klaringsforløb, er der behov for at tilføre området sagsbehandlerres-
sourcer. 
 
På den baggrund foreslås en investering i sagsbehandlerressourcer 
svarende til 3 årsværk, hvilket vil reducere medarbejdernes sagstal til 
30-35 sager i gennemsnit. 
 
Effekten af investeringen vil gøre det muligt at reducere investeringen 
i takt med at flere borgere kommer i job, så den svarer til 2 årsværk i 
2023, og stadig bibeholde det reducerede sagstal. 
 
Der vil løbende være fokus på effektiv allokering af medarbejderres-
sourcer mellem jobafklaringsforløb og sygedagpengesager. 
 
Sagsgennemgang med BDO 
Sygedagpengeområdet har gode erfaringer fra tidligere samarbejder 
med BDO, bl.a. i forbindelse med revisionsgennemgang af langvarige 
sygedagpengesager. 
 
Det foreslås derfor, at afsætte ressourcer til køb af konsulentydelser 
fra BDO, med henblik på en gennemgang af jobafklaringssagerne. En 
sagsgennemgang vil bidrage til at identificere særlige opmærksom-
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hedspunkter ved de langvarige sager, så vi fremadrettet kan få afslut-
tet sagerne tidligere, enten med, tilbagevende til arbejde, en raskmel-
ding eller overgang til anden ydelse. 
 
I forlængelse heraf iværksættes et læringsforløb med sagsbehandlerne 
på området, der skal sikre forankring af en styrket faglighed på områ-
det. 
 
Samlet foreslås en investering på 500.000 kr. i 2020 til konsulentydel-
ser og opkvalificering af medarbejdere. Denne investering håndteres 
inden for det eksisterende budget ved overførte midler. 
 
Flere og bedre tilbud til borgere på sygedagpenge og i jobaf-
klaringsforløb 
For at realisere den ambitiøse plan på sygedagpenge- og jobafklarings-
området er der ud over investering i medarbejderressourcer og opkva-
lificering tillige brug for investering i indsatsen. 
 
Det indebærer både flere ressourcer til de eksisterende tilbud for mål-
grupperne på Kompetencecenter Skanderborg og i regi af Sundheds-
fremme (f.eks. tilbud målrettet borgere med stress, angst, depression, 
større fokus på misbrugsindsatser mv.), samt til udvikling af nye til-
bud, bl.a. nye former for virksomhedsrettede tilbud, i samarbejde med 
Kompetencecenteret. 
 
Der derfor behov for at investere 1 mio. kr. pr. år. i tilbud til modtagere 
af sygedagpenge og borgere i jobafklaringsforløb i perioden 2020-21 
og 500.000 kr. pr. år i 2022-23. 
 
Tidlig indsats for sygemeldte 
Den tidlige indsats for sygedagpengemodtagere er afgørende for at 
nedbringe varigheden på sygedagpenge samt tilgangen til jobafkla-
ringsforløb. 
 
Vi ved at en god dialog med den sygemeldtes arbejdsgiver giver både 
bedre og kortere sygemeldingsforløb for borgerne. Det giver mulighed 
for at koordinere initiativerne fra jobcenteret med arbejdsgivers egne 
initiativer, så borgerne oplever en fælles plan for tilbagevenden til ar-
bejdet. 
 
En god dialog fra start kræver, at vi kan rykke ud med tidlige treparts-
samtaler på arbejdspladserne og har tiden til at skabe en god relation 
med arbejdsgiverne, så de henvender sig til os så tidligt i et sygemel-
dingsforløb som muligt, eller endda før sygemelding, med henblik på 
en fastholdelsesindsats. 
 
Derudover er der behov for, at vi kan følge den tidlige kontakt op med 
en hurtig iværksættelse af de rette indsatser. Da oplevelsen af stilstand 
i forløbene kan påvirke borgernes tilstand og motivation negativt. 
 
§ 7-vurderinger – uarbejdsdygtighed efter Sygedagpengelo-
ven 
Tilgangen til sygedagpenge og dermed også tilgangen til jobafklarings-
forløb er vanskelig at påvirke for jobcenteret, da det afhænger af for-
holdene på arbejdspladserne, helbredsmæssige forhold i arbejdsstyr-
ken generelt, sundhedssektoren mv. 
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Det er dog ikke alle sygemeldinger, hvor den sygemeldte er berettiget 
til sygedagpenge. Alle ansøgninger om sygedagpenge skal således vur-
deres efter § 7 i sygedagpengeloven, som går på om borgeren er uar-
bejdsdygtig på grund af egen sygdom. Ligeledes skal uarbejdsdygtig-
heden vurderes løbende i alle sygedagpengesager. 
 
Derfor vil vi styrke fokus på § 7-vurderingerne, både i forbindelse med 
den indledende ansøgning om sygedagpenge samt den løbende vurde-
ring. 
 
For at styrke den tidlige indsats samt fokus på § 7-vurderingerne fore-
slås en investering i sagsbehandleressourcer til sygedagpengeområdet 
svarende til 1 årsværk i 2020-23 samt en ydelsessagsbehandler i Ydel-
seskontoret i 2020. Ydelsessagsbehandleren finansieres inden for det 
eksisterende budget ved overførte midler. 
 
Gevinst ved investering i ovennævnte initiativer 
Investeringen der foreslås med denne forandring forventes at med-
føre, at Skanderborg Kommune reducerer andelen af befolkningen 
(16-66 årige), som er på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb, således 
at vi i år 2025 er på niveau med landsgennemsnittet. 
 
Det svarer aktuelt til en reduktion på 150 fuldtidspersoner i de to mål-
grupper under ét. Det er et meget ambitiøst mål, hvorfor det ikke for-
ventes at kunne realiseres inden for budgetperioden, men først i 2025. 
Generelt ligger Skanderborg Kommune væsentligt over landsgennem-
snittet på både sygedagpenge og jobafklaring, hvilket er typisk for 
kommuner med samme rammevilkår. Det skyldes, at Skanderborg 
samtidig er én af de kommuner, der har landets laveste ledighed og 
dermed rigtig mange borgere på arbejdsmarkedet. Jo flere borgere, 
der er en del af arbejdsstyrken, jo højere er andelen af sygemeldte be-
skæftigede. Tilgangen til sygedagpenge er ikke umiddelbart styrbar, 
hvorfor det i høj grad handler om sagsbehandlingen og de tilbud, kom-
munen kan sætte ind med, der kan medvirke til at nedbringe antallet 
af sygedagpengemodtagere eller afkorte sygedagpengeforløb og der-
med samtidig begrænse tilgangen til jobafklaringsforløb eller sikre at 
også disse forløb bliver af begrænset varighed.  
 
Det forudsættes at reduktionen sker gradvist henover årene, og at der 
inden for budgetperioden 2020-23 reduceres med 110 fuldtidsperso-
ner. Det forudsættes desuden, at 60 % bliver selvforsørgende mens 40 
% overgår til andre målgrupper/ydelser (ressourceforløb, førtidspen-
sion mv.). 
 
Ud over de sparede udgifter til forsørgelsesydelser kan der forventes 
en reduktion i de indkomstafhængige ydelser såsom enkeltudgifter, 
boligstøtte og økonomiske fripladser i daginstitutioner samt en reduk-
tion af sundhedsudgifter til målgruppen som følge af beskæftigelse. 
Disse øvrige sparede udgifter er ikke medregnet i beregningerne. Lige-
ledes er reduktion i indtægter fra udligningsordninger ikke medregnet.  
 
Derudover forventes investeringen at have en positiv effekt på borger-
nes oplevelse af deres sygemeldingsforløb, give dem øgede mestrings-
kompetencer til et bedre hverdagsliv mv. 
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2.8 Beskæftigelsesfremmende tiltag på integrationsområdet 

Udvalg: Kultur-, Sundheds-, og Beskæftigelsesudvalget 
Politikområde: Integration 
Fagsekretariat/stab: Beskæftigelse og Sundhed 
Forandringens over-
skrift: 
 

Beskæftigelsesfremmende tiltag på integrationsområdet 

Kort beskrivelse af 
forandringen: 
 

Iværksættelse af følgende indsatser, der tilsammen bidrager til at få flere 
flygtninge i job eller uddannelse: 
1. Flere borgere i integrationsgrunduddannelse (IGU) samt etablering 

af et IGU-forberedende forløb kaldet Klar til IGU 
2. Beskæftigelsesrettet indsats til ægtefælleforsørgede kvinder 
3. Intensiveret indsats for integrationsborgere, der efter et længere for-

løb i jobcenteret fortsat står uden for arbejdsmarkedet 
 

Budgetmæssige kon-
sekvenser: 
(i 1.000 kr., netto)  
 

2020 2021 2022 2023 
1.213 -1.360 -3.996 -3.295 

Udgangspunkt for 
forandring: 
 

Situationsbillede Finansieringsforslag Andet 

x   

Uddybende beskri-
velse: 
 

Regeringens målsætning er, at 50 pct. af flygtninge og familiesammen-
førte til flygtninge er i lønmodtagerbeskæftigelse efter 3 års ophold i 
Danmark. I Skanderborg Kommune er 44 pct. af målgruppen i beskæfti-
gelse (4. kvartal 2018), hvilket er et procentpoint over landsgennemsnit-
tet.   
 
I de nuværende beskæftigelse- og uddannelsesindsatser arbejdes der 
med fokus på, at borgerne får branchekendskab til de områder hvor der 
er jobåbninger. Sammen med nuværende indsats og med iværksættelsen 
af følgende indsatser er målsætningen for 2020 og overslagsårene, at væ-
sentlige flere af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge som er i 
integrationsperioden kommer i beskæftigelse eller uddannelsen.  
 
I nedenstående figur ses et overblik over investeringen, afkastet samt den 
akkumulerede gevinst år for år ved denne forandring. I beregningen af 
afkastet, i form af sparede forsørgelsesudgifter, er der taget højde for 
ledighedsperioder og mulige tilbagefald.  
 

 
 
1. Flere borgere i integrationsgrunduddannelse (IGU) samt 
etablering af et IGU-forberedende forløb kaldet Klar til IGU 
Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i 2016 en aftale om en 3-
årige forsøgsordning med Integrationsgrunduddannelsen som udløb me-
dio 2019. Ordningen blev evalueret i 2018 og resultatet af evalueringen 
viser at IGU-ordningen kan være en trædesten for målgruppens vej til or-
dinær beskæftigelse, da det konkret kan ses, at ordningen styrker de 
IGU-ansattes faglige, sproglige og sociale kompetencer. Ordningen er 
blevet forlænget fra medio 2019 til medio 2022.  
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Skanderborg Kommune har god succes med anvendelsen af IGU-ordnin-
gen som et redskab til at få borgere i job eller uddannelse og der er er 
indgået mere end 50 IGU-aftaler over de seneste to år. I 2019 er måltallet 
for IGU 15 pladser. Målsætningen er, at der etableres 25 ”ordinære” IGU-
pladser i 2020-2022.  
 
IGU-ordningen har primært været anvendt til de mere ressourcestærke 
borgere. Ved at etablere et IGU-forberedende forløb på 26 uger kan vi 
sikre, at flere jobparate og aktivitetsparate borgere kommer i betragtning 
til IGU og derigennem blive selvforsøgende.  
 
Det IGU-forberedende forløb kaldet ”Klar til IGU” skal indeholde: 
 

 introduktion til branchepakker og jobmuligheder inden for ud-
valgte brancher 

 brancherettet sprogundervisning  

 arbejdsmarkedskultur og uskrevne regler på en arbejdsplads  

 familieperspektiv: hvordan får jeg arbejdsliv og familieliv til at 
hænge sammen?  

 forandringer i forhold til økonomi: hvilke konsekvenser har det 
for min og familiens økonomi?   

 
Der afholdes tre ”Klar til IGU-forløb” fordelt over årene 2020-2021 med 
10-14 borgere på hvert forløb. Målsætningen er, at 10 af deltagerne på 
hvert forløb indgår en IGU-aftale med en virksomhed 1-5 måneder efter 
afsluttet klar til IGU-forløb. 
 
Herved etableres 30 IGU-pladser fra 2020-2022 til de borgere, der har 
deltaget i et forberedende IGU-forløb. 
 
Det forudsættes at borgerne der gennemfører den toårige integrations-
grunduddannelse kommer i ordinær uddannelse eller job og ikke overgår 
til A-dagpenge som IGU-forløbet giver borgerne ret til. Derfor er det sær-
ligt vigtigt at understøtte IGU-praktikanterne undervejs og i de første tre 
måneder efter endt IGU-forløb, for at sikre, at de får vejledning omkring 
mulighederne for at begynde ordinær uddannelse eller opnå ordinær be-
skæftigelse. Dette gøres i et tæt samarbejde med a-kasserne, så det sik-
res, at borgerne kommer hurtigst muligt i selvforsørgelse.  
 
 
2. Beskæftigelsesrettet indsats til ægtefælleforsørgede kvinder  
Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har udar-
bejdet business cases på området og med inspiration og henvisning til 
evalueringer og beregninger ses et uudnyttet potentiale. En del af kvin-
derne er motiveret for at komme i job, men mangler hjælp til at over-
sætte deres kompetencer til muligheder på det danske arbejdsmarked. 
 
Gennem et mindre kortere beskæftigelsesrettet forløb til målgruppen kan 
andelen af erhvervsaktive og skattebetalende borgere øges. Dette vil 
gavne den kommunale økonomi samt integrationen af kvinderne og de-
res familier. 
 
Kvindernes integration på arbejdsmarkedet rummer potentiale for at 
styrke kvindernes selvstændighed, netværk og integration i samfundet 
generelt. Dertil styrkes kvinderne i forældrerollen og børnene får gode 
rollemodeller i form af arbejdende forældre. Endeligt forbedres familiens 
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samlede økonomi, og kvinden og familien står bedre, i tilfælde af skils-
misse, ledighed eller sygdom hos den forsørgende. 
 
 
Beskæftigelsesindsatsen kan eksempelvis bestå af: 

 motivations- og vejledningssamtaler med fokus på brancher med 
mange jobåbninger 

 hjælp til CV og jobsøgning 

 etablering af praktik eller løntilskud samt opfølgning heraf for at 
sikre progression og overgang til job 

 rådgivning om økonomi og betydningen af ordinære timer i for-
hold til eksempelvis skat, transport, fravær, offentlig tilskud og 
lignende 

 
I Skanderborg Kommune er der cirka 110 kvinder i målgruppen, hvoraf 
det antages, at 40 kvinder vil indgå i en beskæftigelsesrettet indsats. Det 
er erfaringen fra andre kommuner, der har arbejdet med målgruppen i 
lignende projekter, at ca. 35 pct. af dem der indgår i indsatsen kommer i 
beskæftigelse og yderligere 20 pct. går i ordinær uddannelse. Målsætnin-
gen i Skanderborg er at minimum 14 kvinder (35 pct.) kommer i beskæf-
tigelse som følge af indsatsen.  
 
Gevinsten pr. fuldtidsperson der kommer i beskæftigelse anslås af SIRI 
til 42.000 kroner alene i øgede skatteindtægter. Dertil kan medregnes et 
resultattilskud for de kvinder, som fortsat er i et integrationsprogram. 
Det anslås at der er ca. 40 kvinder, ud af de 110 ægtefælleforsørgede 
kvinder i målgruppen, som har et integrationsprogram.  
 
Der kan forventes en reduktion i de indkomstafhængige ydelser såsom 
enkeltudgifter, boligstøtte og økonomiske fripladser i daginstitutioner 
samt en reduktion af sundhedsudgifter til målgruppen som følge af be-
skæftigelse. Disse øvrige sparede udgifter er ikke medregnet her, men 
kan betragtes som positive følgevirkninger. 
 
 
3. Intensiveret indsats for integrationsborgere, der efter et 
længere forløb i jobcenteret fortsat står uden for arbejdsmar-
kedet 
For at understøtte den beskæftigelsesrettede indsats til de borgere, der 
efter et længere forløb fortsat står uden for arbejdsmarkedet er der behov 
for følgende tiltag:  
 

 Ansættelse af mentor på virksomheder 

 Øget fokus på jobsøgning 

 Fastholdelsesindsats  

 Helhedsorienteret familieindsats 
 

Ansættelse af mentor på virksomheder 

Der ses en andel af de jobparate borgere som ikke er lykkes med at få 
fodfæste på arbejdsmarkedet, til trods for, at disse borgere har arbejdsev-
nen og motivationen for at arbejde. Årsagen hertil er bland andet en 
langsom sproglig progression og indlæringsproblemer som bevirker, at 
arbejdsopgaverne ikke udføres korrekt. Denne målgruppe har brug for 
særlig støtte til at forstå og lære arbejdsopgaverne, hvilket kræver mere 
af den enkelte arbejdsgiver. For at understøtte arbejdsgiver i at kunne 
løfte denne opgave, tilbydes frikøb af en medarbejder på virksomheden i 
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nogle timer om ugen. Denne medarbejder skal fungere som mentor for 
borger og sikre en udvidet sidemandsoplæring i de specifikke opgaver.  
 
Øget fokus på jobsøgning  

Alle borgere deltager i Jobklub-forløb, hvor der introduceres til CV, 
Joblog og jobsøgning. For at fastholde fokus på og mestring af den aktive 
jobsøgning iværksættes følgende: 

 Holdundervisning med 5-7 deltager med brush-up på CV, Joblog, 
selvbooking mv. 

 Fastholdelse af forsøg fra 2019 med ”Åben jobrådgivning”, hvor bor-
gerne kan få hjælp til jobsøgning på Fælleden hver torsdag eftermid-
dag.  

 
Fastholdelsesindsats 

Det kræver investering i virksomheder, for at lykkes med en god integra-
tion af integrationsborgere på arbejdsmarkedet. For at imødegå de ud-
fordringer, som borgere og virksomheder kan opleve efter en ordinær an-
sættelse eller opstart af uddannelse tilbydes en tre måneders fastholdel-
sesindsats til alle. I særlige tilfælde er der mulighed for forlængelse. Fast-
holdelsesindsatsen består som minimum af en månedlig samtale med 
både virksomhed og borger, hvilket skal sikre fastholdelse af job, under-
støttelse af virksomhederne med råd og vejledning samt hjælp til de bor-
gere, som ønsker at opnå flere ordinære timer.  
 
Helhedsorienteret familieindsats 

En forebyggende helhedsorienteret indsats, der skal medvirke til at 
fremme forældrenes og især kvindernes mulighed for at komme ud på ar-
bejdsmarkedet og blive integreret i det danske samfund. Kulturforskelle, 
forståelse af kønnenes rolle samt sygdomsforståelse er elementer som ud 
over sprog og kompetencer gør det svært at komme ud på arbejdsmarke-
det. Den primære opgaveløsning i Jobcentret er at sikre vejen til beskæf-
tigelse og uddannelse. Det ses ofte i denne målgruppe, at der er behov for 
flere paralle indsatser af social karakter som supplement til den beskæfti-
gelse og uddannelsesmæssige indsats end der ydes i dag.  
 
Indsatsen målrettes de cirka 30 familier der modtager integrations-
ydelse. Det er både familier med større udfordringer der vil have gavn af 
indsatsen, men også familier med mindre udfordringer som står i vejen 
for en velfungerende integration og mulighed for at komme i uddannelse 
eller job. Nogle familier har brug for hjælp og vejledning, så de bliver i 
stand til at mestre hverdagslivet i en dansk kontekst, herunder varetagel-
sen af huslige opgaver så begge forældre kan være på arbejdsmarkedet, 
boligforhold, indeklima, naboskab samt hjælp til forståelse af breve fra 
offentlige instanser. Dertil forventes det, at indsatsen vil forebygge krise-
centersager og børne- og ungesager i kommunen.  
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2.9 Videreførelse af Bostøtte+ 

Udvalg: Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget 
Politikområde: Beskæftigelse og Arbejdsmarkedsforhold 
Fagsekretariat/stab: Beskæftigelse og Sundhed 
Kort beskrivelse af forandrin-
gen: 
 

Bostøtte+ er målrettet de mest udsatte borgere i Skanderborg 
Kommune, som har behov for en tværfaglig og særlig koordi-
neret indsats.  
 
Det særlige ved indsatsen er, at psykolog- og psykiaterindsat-
sen gives som en del af den samlede indsats i Beskæftigelse 
og Sundhed. Indsatsen leveres således af et tværfagligt team 
bestående af psykolog, psykiater, socialfaglige vejledere, virk-
somhedskonsulenter, misbrugsbehandler og borgerens sags-
behandler i jobcenteret. Målet er, at borgeren bliver i stand 
til at mestre eget liv og komme i uddannelse eller beskæfti-
gelse. 
 
Bostøtte+ er en efterfølger af ACT-projektet, som var et 
treårigt projekt finansieret af Socialstyrelsen. Projektet blev 
gennemført i perioden 2014- 2017. 
 
Den tidlige og koordinerede indsats giver mere effektive og 
sammenhængende behandlingsforløb, hvor borgerne kan 
koncentrere sig om deres recovery-mål, fremfor at bruge 
energi på at navigere mellem forskellige systemer. Borgeren 
undgår desuden at blive bremset i sin udvikling af lange ven-
tetider i behandlingssystemet. Samtidig forventer vi, at bor-
geren hurtigere opnår tilknytning til arbejdsmarkedet eller 
uddannelse, da den beskæftigelsesrettede indsats tænkes ind 
som en integreret del af borgerens behandlingsplan.  
 
Indsatsen forventes således både at medføre gevinster for 
borgerens liv og udvikling og på længere sigt at medføre be-
sparelser ved at forebygge behov for indgribende botilbud, 
indlæggelser og langvarig passiv forsørgelse. 

 
Budgetmæssige konsekvenser: 
 

2020 2021 2022 2023 
620 620 620 620 

Udgangspunkt for forandring: 
 
 

Situationsbillede Finansieringsfor-
slag 

Andet 

  x 

Uddybende beskrivelse: 
 

Erfaringen viser, at en tidlig og koordineret indsats, som 
både rummer behandlingstiltag, socialfaglige tiltag og be-
skæftigelsesrettede tiltag, giver den bedste effekt for borge-
rens recovery/livsmestring.  
 
Oftest oplever vi, at borgere med komplekse problemstillin-
ger falder mellem flere stole i systemet, da behandlingspsyki-
atri, socialpsykiatri, misbrugsbehandling og beskæftigelses-
indsatsen ofte er organisatorisk adskilte. Dette kan være me-
get uhensigtsmæssigt for de mest udsatte borgere, der kan 
have svært ved at overskue og navigere mellem forskellige 
indsatser. Samtidig er der risiko for, at der opstår uenighed 
om hvilke problematikker, der vægter tungest for borgeren. 
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Dette er f.eks. tilfældet, når borgeren både har et behand-
lingskrævende misbrug og en psykisk lidelse.  
 
Fordelen ved at samle psykolog- og psykiaterindsatsen over 
for denne målgruppe i Beskæftigelse og Sundhed er bl.a., at 
der er et tæt samarbejde med borgerens vejleder. Dette øger 
overskueligheden for borgeren og kvaliteten i indsatsen, da 
vejlederen nemmere kan arbejde videre med nogle af de til-
tag, der påbegyndes af psykolog eller psykiater. Samtidig kan 
psykolog og psykiater via sparring med vejlederne få adgang 
til væsentlig viden om borgerne. De beskæftigelsesfrem-
mende aktiviteter kan også lettere tænkes ind som en inte-
greret del af borgerens udviklingsforløb, da virksomhedskon-
sulenten er en del af det tværfaglige team omkring borgeren. 
Der bliver således tale om én samlet indsats frem for en mere 
fragmenteret indsats, hvor psykolog/psykiater er eksterne. 
 
I det ordinære støttesystem oplever vi desuden, at der kan 
være op til 1 års ventetid hos psykiatere og lange ventetider 
til psykologbehandling. Dette kan have store konsekvenser 
for borgerens progression, da der er risiko for, at borgerne 
afventer udredning og behandling, før de føler sig klar til at 
deltage i beskæftigelsesrettede aktiviteter. Dette til trods for, 
at en tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse kan 
være en væsentlig del af borgerens recovery-forløb. Med Bo-
støtte+ tænkes de beskæftigelsesrettede aktiviteter derfor ind 
som en integreret del af borgerens behandlingsplan helt fra 
indsatsens start. 

Den primære målgruppe er borgere med psykiske lidelser 
over 18 år på kontanthjælp, sygedagpenge eller uddannelses-
hjælp, som det ikke er lykkedes at fastholde i støtte og/eller 
behandling, eller som ikke har draget nytte af støtte og/eller 
behandling fra de ordinære behandlings- og støttesystemer 
f.eks. på sundheds-, social- og/eller beskæftigelsesområdet. 
Med andre ord er det borgere, der har været svære at hjælpe 
på ordinær vis. 

Den sekundære målgruppe er sagsbehandlere og vejledere, 
som ønsker tværfaglig sparring i konkrete sager inden for 
Servicelovens §85. 
 
Forudsætningen for videreførelsen af Bostøtte+ er, at der 
fortsat er økonomi til at dække udgifterne til psykiater sva-
rende til udgifter i 2018 kr. 216.000 samt psykolog kr. 
404.000. 
 

 
 
 

Forandringerne 2.10 – 2.12 er videreført fra budget 2019. Se beskrivelse i politikerhåndbogen 2019. 
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3. Miljø- og Planudvalget 

Bemærkninger til Miljø- og Planudvalgets arbejde med budget 2020 

 

Miljø- og Planudvalget vedtog ikke at pege på udvidelser af driftsbudgettet udover tre forslag, der er 

lovbestemte, og som forventes DUT-finansieret eller på anden vis eksternt finansieret. 

 

Miljø- og Planudvalget vedtog endvidere at oversende til det videre budgetarbejde, at Miljø- og 

Planudvalget finder, at der er en 16. udfordring i "Skanderborg Kommune mod 70.000" (jf. Byrådets 

udviklingspolitik og de 15 udfordringer Økonomiudvalget har meldt ud), nemlig "At nå i mål som 

CO2-neutral kommune". 

Overblik over forandringer på driften 

Tabel 3.1 Overblik over forandringer på driften – Miljø- og Planudvalget 
Politikområde Sæt kryds Eventuelle budgetmæssige kon-

sekvenser (i 1.000 kr.) 
 

Overskrift 
Uæn-
dret fra  
B19 

Juste-
ret ift.  
B19 

Ny 2020 2021 2022 2023 

Administration     

3.1 Implementering af Regerin-

gens BNBO-aftale, der skal 

sikre bedre beskyttelse af drik-

kevandsboringer mod pestici-

der. 

  x 825 825 825 0 

Kommunale ejendomme     

3.2 Faldsikring i kommunens byg-

ninger 

  X 2.000    

3.3 Radonundersøgelse af kommu-

nens bygninger 

  X 2.000    

 Total    4.825 825 825 0 

Note: + er budgetudvidelse, - er budgetreduktion 

3.1 Beskrivelse af forslag til forandringer 

3.1 Implementering af Regeringens BNBO-aftale, der skal sikre bedre be-
skyttelse af drikkevandsboringer mod pesticider. 

Udvalg: Miljø- og Planudvalget (Økonomiudvalget) 
Politikområde: Administration  
Fagsekretariat/stab: Teknik og miljø 
Kort beskrivelse af forandrin-
gen: 
 

Kommunerne skal frem til og med 2022 gennemgå borings-
nære beskyttelsesområder (BNBO) omkring ca. 120 drikke-
vandsboringer, hvor der anvendes pesticider til erhvervs-
mæssige formål. Kommunen skal lave en risikovurdering og 
derefter sammen med landbruget og vandværkerne forsøge 
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at finde frivillige lokale løsninger, der sikrer, at brugen af pe-
sticider i BNBO stoppes. 
 
Opgaven er blevet DUT finansieret med 147.000 i 2019 og 
2020. Der forventes ikke mere kompensation og kommunen 
må derfor at løse opgaven inden for eget budget. Administra-
tionen vurderer, at denne opgave løses bedst i sammenspil 
med de igangværende indsatsplaner, og at det er nødvendigt 
for at kunne løse opgaven inden for tidsfristen, at området 
bliver opprioriteret med 1,5 årsværk.  

Budgetmæssige konsekvenser: 
(i 1.000 kr., netto)  
 

2020 2021 2022 2023 
825 825 825  

Udgangspunkt for forandring: 
 

Situationsbillede Finansieringsfor-
slag 

Andet 

  Regeringens 
BNBO-aftale 

Uddybende beskrivelse: 
 

Regeringen har den 11. januar 2019 indgået aftale med Soci-
aldemokratiet, Radikale Venstre og SF om, at beskytte de bo-
ringsnære beskyttelsesområder (BNBO) mod risikoen for 
nedsivning af pesticider. 
Der er i aftalen lagt op til, at implementeringen skal ske i to 
faser:  
 
FASE 1: Kommunerne får i første omgang frem til og med 
2022 til at gennemøre en risikovurdering og efterfølgende 
sammen med landbruget og andre aktører, at finde lokale 
løsninger for at stoppe brugen af pesticider i BNBO.  
 
FASE 2: Hvis det ikke lykkedes kommunerne og landbruget, 
at finde lokale løsninger, er Folketingets aftaleparter enige 
om at gennemføre et generelt forbud mod sprøjtning. 
 
KL har meldt ud, at kommunerne ikke skal forvente, at opga-
ven bliver finansieret via DUT. Kommunerne skal derfor løse 
opgaven inden for eget budget. Den manglende DUT finan-
siering skyldes, at der stadig udestår en kommunal efterregu-
lering af midlerne til indsatsplanlægning for årene 2009-
2017. Det forventes, at denne efterregulering er lige så stor, 
som de midler kommunerne skal have til gennemførelsen af 
BNBO-aftalen. Derfor vil kommunerne ikke få tilført midler 
til denne ekstra opgave.  
 
Byrådet har vedtaget at beskytte sårbare områder inden for 
almene vandværkers grundvandsdannede opland, hvis det 
kan betale sig at lave en indsats. I Skanderborg Kommune er 
beskyttelse af BNBO derfor en del af arbejdet med indsats-
planer for grundvandsbeskyttelse.  Staten ønsker, at kommu-
nerne gennemfører lokale løsninger i alle BNBO’er inden 
2022. Hvis vi skal fastholde politikken om kun at beskytte, 
hvis det kan betale sig at lave en indsats, er det nødvendigt at 
udarbejde alle de resterende 6 indsatsplaner og gennemføre 
alle nødvendige indsatser indenfor BNBO inden 2022. Hvis 
det skal kunne opnås er det nødvendigt med en oppriorite-
ring af fagområdet frem mod 2022.  
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3.2 Faldsikring i kommunens bygninger 

Udvalg: Miljø- og Planudvalget 
Politikområde: Kommunale Ejendomme 
Fagsekretariat/stab: Teknik og Miljø 
Kort beskrivelse af for-
andringen: 

Til opfyldelse at sikkerhedskrav ved færdsel/udførelse af arbejder 
på bygningstage i højder over 3,5 m 

Budgetmæssige konse-
kvenser: 
 

2020 2021 2022 2023 
2.000  0 0 0 

Udgangspunkt for foran-
dring: 
 

Situationsbillede Finansieringsfor-
slag 

Andet 

  Lovkrav 

Uddybende beskrivelse: 
 

Kommunens bygninger er blevet gennemgået, og hovedparten 
mangler den beskrevne faldsikring 

3.3 Radonundersøgelse af kommunens bygninger 

Udvalg: Miljø- og Planudvalget 
Politikområde: Kommunale Ejendomme 
Fagsekretariat/stab: Teknik og Miljø 
Kort beskrivelse af for-
andringen: 

Skanderborg kommune fik i 2013 foretaget en screening for radon i 
alle kommunens bygninger.  23 af bygningerne havde tal, der gav 
behov for yderligere tiltag.  Kommunale bygninger har efterfølgende 
udført supplerende undersøgelser og udbedringer på disse bygnin-
ger 
I 2018 kom der skærpede krav til området, Det betyder i korte træk 
at alle arbejdspladser, uagtet opførelsestidspunkt, er omfattet af kra-
vet om maksimalt 100 Bq/m3.  Dette samt nye krav til målemetoder, 
betyder at der skal laves en ny måling af samtlige kommunale byg-
ninger. 

Budgetmæssige konse-
kvenser: 
 

2020 2021 2022 2023 
2.000  0 0 0 

Udgangspunkt for foran-
dring: 
 

Situationsbillede Finansieringsforslag Andet 

  Lovkrav 

Uddybende beskrivelse: 
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4. Undervisnings- og Børneudvalget 

Bemærkninger til Undervisnings- og Børneudvalgets arbejde med budget 
2020 

Undervisnings- og Børneudvalget har ikke udarbejdet konkrete finansieringsforslag, men bemærker, 

at kompenserende finansiering for udgiftskrævende forandringer kan ske med udgangspunkt i handle-

kataloget for budget 2019 fx inden for forældrebetaling til klubområdet, tidligere overgang til SFO, gæ-

stedagplejen eller lignende og efter nærmere politisk drøftelse. 

Overblik over forandringer på driften 

Tabel 4.1 Overblik over forandringer på driften – Undervisnings- og Børneudvalget 
Politikområde Sæt kryds Eventuelle budgetmæssige konsekvenser 

(i 1.000 kr.) 
 Overskrift Uæn-

dret 
Fra 
B19 

Juste-
ret 
Ift. 
B19 

Ny 2020 2021 2022 2023 

Skoler og pædagogiske fritidstilbud     

4.1 Ordblindeindsats   X 200 100 100 100 
4.2 Lærer-elev-relationer   X 400 200 200 200 
4.3 Styrkede fraværsindsat-

ser 
  X 1.500 1.000 500 500 

4.4 Samarbejde mellem PPR 
og FGU 

  X 200 200 200 200 

4.5 Implementering af stan-
dard for skolernes hånd-
tering af elevfravær 

 X  0 0 0 0 

4.6 Muligheder for styrket 
brug af praktik i folke-
skolen 

  X 0 0 0 0 

Dagtilbud til 0-6 årige & Skoler og pædagogiske 
fritidstilbud 

    

4.7 Tættere samarbejde mel-
lem dagtilbuddene og 
skolernes PLC (Pædago-
giske Læringscentre) og 
PPR 

  X 0 0 0 0 

4.8 Alle børn og unge har ret 
til at starte i et alment 
tilbud 

  X 600 500 400 0 

Børn og unge med særlige behov     

4.9 Styrket helhedsoriente-
ret netværkstilgang til 
samarbejdet omkring 
udsatte børn 

  X 0 0 0 0 

Dagtilbud til 0-6 årige & Sundhedsfremme og fore-
byggelse 

    

4.10 Bedre sammenhæng 
mellem Sundhedstjene-
ste og dagtilbud 

  X 500 200 0 0 
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 Total    3.400 2.200 1.400 1.000 

Note: + er budgetudvidelse, - er budgetreduktion 

Beskrivelse af forslag til forandringer 

4.1 Ordblinde-indsats – Ung til ung 

Udvalg: Undervisnings- og Børneudvalget 
Politikområde: Skoler og pædagogiske fritidstilbud 
Fagsekretariat/stab: Børn og Unge 
Kort beskrivelse af forandrin-
gen: 
 

Etablering af ung-til-unge-netværk for unge ordblinde, orga-
niseret som et samarbejde mellem skolerne og PPR. 

Budgetmæssige konsekvenser: 
(nettobeløb i 1.000 kr.) 

2020 2021 2022 2023 
200 100 100 100 

Udgangspunkt for forandring: 
 

Situationsbillede Finansieringsfor-
slag 

Andet 

Færre elever rum-
mes i det almene 
 

  

Uddybende beskrivelse: 
 

Ordblindhed, dysleksi eller markante læse- og skriveproble-
mer dækker over det samme.  
 
PPR ønsker i samarbejde med skoler at supplere skolernes 
understøttelse af ordblinde elever. Baggrunden for forslaget 
er, at der blandt elever med ordblinde vanskeligheder er me-
get viden til rådighed. Den tavse viden kan gennem en UNG 
til Ung indsats gøres til fælles viden – til gavn for alle børn 
der oplever udfordringer på dette felt.   
 
PPR kan på udvalgte skoler, sammen med skolernes ressour-
celærere på området, etablere netværk hvor lærerne facilitere 
ordblindenetværk. Netværk hvor elever hjælper og under-
støtter hinanden og kvalificerer skolernes tilgang til området. 
 
Det kræver investering i opstart af netværk – herefter kan det 
være en del af den daglige drift. Opstart ca. 1 dagsværk pr uge 
i det første år. 
 

4.2 Lærer-elevrelationer 

Udvalg: Undervisnings- og Børneudvalget 
Politikområde: Skoler og pædagogiske fritidstilbud 
Fagsekretariat/stab: Børn og Unge 
Kort beskrivelse af forandrin-
gen: 
 

Iværksættelse af indsats for øget og bevidst relationskompe-
tence mellem lærer og elev.  

Budgetmæssige konsekvenser: 
(nettobeløb i 1.000 kr.) 

2020 2021 2022 2023 
400 200 200 200 

Udgangspunkt for forandring: Situationsbillede Finansieringsforslag Andet 
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 Færre elever 
rummes i det al-
mene 
 

  

Uddybende beskrivelse: 
 

Forskning viser at relationen mellem elev og lærer har en stor 
betydning for indlæringen og trivslen for den enkelte elev i 
skolen. 
 
Det er ligeledes underbygget, at en bevidst tilgang til at ar-
bejde med relationen fra den fagprofessionelle kan påvirke 
elevens 
indlæring og trivsel positivt. 
 
Med udgangspunkt i ovenstående iværksættes en indsats for 
øget og bevidst relationskompetence blandt de fagprofessio-
nelle. 
 
Indsatsen vil tage udgangspunkt i skoleforsker Louise Klinges 
forskning og metoder, og kompetenceforløbet tilrettelæges og 
gennemføres i samarbejde med hende. 
 
Der iværksættes kompetenceudviklingsforløb for ca. 20 delta-
gere pr. gang. Min. to forløb i 2020. Kursusafgifter dækkes af 
den statslige pulje for kompetenceudvikling. Skoler dispense-
res for vikarudgifter, 1.000 kr. pr. dag. 
 

4.3 Styrkede fraværsindsatser 

Udvalg: Undervisnings- og Børneudvalget 
Politikområde: Børn og Unge – Skoler og pædagogiske fritidstilbud 
Fagsekretariat/stab: Børn og Unge - Skole 
Kort beskrivelse af forandrin-
gen: 
 

Fravær kan være et tegn på mistrivsel. Igennem en systema-
tisk og målrettet indsats arbejdes der på at reducere fraværet 
blandt elever. 
 

Budgetmæssige konsekven-
ser: 
(nettobeløb i 1.000 kr.) 

2020 2021 2022 2023 
1.500 1.000 500 500 

Udgangspunkt for forandring: 
 

Situationsbillede Finansieringsfor-
slag 

Andet 

Mental sundhed   

Uddybende beskrivelse: 
 

Længere fravær af enkelte elever er en væsentlig trussel mod 
elevens trivsel og læring. Samtidig er det også en tydelig mar-
kering af en uhensigtsmæssig situation omkring det enkelte 
barn. 
 
Der opleves en vis afmagt i forhold til indsatser på længere 
fravær. Hvem kan tage sig af det på en effektfuld måde? 
Hvor får man hjælp? – er væsentlige spørgsmål, som bør 
kunne besvares tydeligt. 
 
En ensartet registrering er en forudsætning for en systematisk 
og målrettet indsats mod fravær i skolen. Det foreslås derfor 
at udarbejde en ensartet model der kan bruges på tværs af 
skolerne i Skanderborg Kommune. 
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På baggrund af registreringen, udarbejdes der modeller for at 
spotte bekymrende fravær, således at der kan sættes rettidigt 
ind over for dette. 
 
Endelig udvikles der i samarbejde med skolerne en række 
indsatser, der kan bruges i det opfølgende arbejde på fravær. 
 
Med denne forandring vil der kunne oprettes et indsatsteam, 
der på tværs af skolerne kan udføre en opsøgende indsats i 
hjemmet ved elever, der har længerevarende fravær. Indsat-
sen vil være såvel afdækkende i forhold til fraværets baggrund 
som brobyggende i forhold til en tilbagevenden til skolen. 
 
Som opstart budgetteres der med tre fulde stillinger i indsats-
teamet. 

4.4 Samarbejde mellem PPR og FGU 

Udvalg: Undervisnings- og Børneudvalget 
Politikområde: Skoler og pædagogiske fritidstilbud 
Fagsekretariat/stab: Børn og Unge 
Kort beskrivelse af forandrin-
gen: 
 

Med dette forandringsforslag arbejdes der med at sikre sam-
menhængen mellem folkeskole og FGU. Dette kan bl.a. ske 
ved at tilknytte ressourcepersoner, med kendskab til de unge, 
ift. at sikre en god overgang til ungdomsuddannelserne. 
 

Budgetmæssige konsekvenser: 
(nettobeløb i 1.000 kr.) 

2020 2021 2022 2023 
200 200 200 200 

Udgangspunkt for forandring: 
 

Situationsbillede Finansieringsfor-
slag 

Andet 

  Overgange til 
ungdomsuddan-
nelser 

Uddybende beskrivelse: 
 

I overgangen fra folkeskole til FGU er det vigtigt, at sikre de 
unge -  der har haft brug for supplerende bistand i løbet af 
deres skolegang, således at de får en god start på ungdoms-
uddannelserne.  
 
Med dette forandringsforslag arbejdes der med at sikre sam-
menhængen mellem folkeskole og FGU. Dette kan bl.a. ske 
ved at tilknytte ressourcepersoner, med kendskab til de unge, 
ift. at sikre en god overgang til ungdomsuddannelserne. 
 
I etableringen af FGU er PPR som udgangspunkt ikke tænkt 
ind, men for at sikre de unge den bedste start i FGU, er viden 
omkring enkelte elever og viden om tilrettelæggelse/under-
støttende læringsfællesskaber helt central. 
 
Elementer i indsatsen kunne være at afholde overgangsmø-
der mellem FGU, UU og PPR, med fokus på bl.a.: 

 Hvor mange elever har modtaget supplerende/speci-

alundervisning i folkeskolen 

 Hvordan skabes den bedste sammenhæng mellem 

folkeskole og FGU 
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Sideløbende med ovenstående foreslås det, at PPR inviterer 
sig ind i FGU regi – evt en formiddag om ugen, til vejledning 
og rådgivning på strukturelt niveau ved at bidrage med kon-
kret viden på elev- og læringsniveau.  
 
Indsatsen vil indebære at der skal afsættes 0,4 medarbejder 
til opgaven på årsplan. 
 

4.5 Implementering af standard for skolernes håndtering af elevfravær 

Forandringen er videreført fra budget 2019. Se beskrivelse i politikerhåndbogen 2019. 

4.6 Muligheder for styrket brug af praktik i folkeskolen 

Udvalg: Undervisnings- og Børneudvalget 
Politikområde: Skoler og pædagogiske fritidstilbud 
Fagsekretariat/stab: Børn og Unge  
Kort beskrivelse af forandrin-
gen: 
 

Med henblik på at vurdere, om der fremadrettet kan ske en 
styrket brug af erhvervspraktik og andre arbejdskendskabs-
aktiviteter vil Fagsekretariatet Børn & Unge sammen med 
skolerne og Ungdommens Uddannelsesvejledning gennem-
føre en analyse af den eksisterede praksis og mulighederne 
for at justere denne. 
 

Budgetmæssige konsekvenser: 
(nettobeløb i 1.000 kr.) 

2020 2021 2022 2023 
0 0 0 0 

Udgangspunkt for forandring: 
 

Situationsbillede Finansieringsfor-
slag 

Andet 

  Overgang til ung-
domsuddannelser 

Uddybende beskrivelse: 
 

Af folkeskolelovens § 9 punkt 12 følger at eleverne på 7.-9. 
klassetrin skal tilbydes undervisning i Arbejdskendskab.  
 
Det følger desuden:  

         ”Stk. 2. Valgfag udbydes som 1-årige trinforløb, bort-
set fra håndværk og design samt madkundskab, der udby-
des som 2-årige trinforløb, samt tysk og fransk, der udby-
des som 3-årige trinforløb. Kommunen kan vælge at ud-
byde de valgfag, der efter 1. pkt. udbydes som 1- eller 2-
årige trinforløb, som trinforløb på op til 3 år.  
         Stk. 3. Skolens leder kan med inddragelse af Ung-
dommens Uddannelsesvejledning tilbyde eleverne i 6.-9. 
klasse, at de i kortere perioder udsendes i praktik i virk-
somheder og institutioner.  
         Stk. 4. Skolens leder kan med inddragelse af Ung-
dommens Uddannelsesvejledning tilbyde elever med sær-
ligt behov herfor undervisningsforløb i 8. og 9. klasse, 
hvor praktisk og teoretisk indhold kombineres i en under-
visning, der kan finde sted på og uden for skolen. Forlø-
bene kan kombineres med introduktion til ungdomsud-
dannelserne i 8. klasse og brobygning i 9. klasse, som kan 
have en varighed af op til 4 uger pr. år, inklusive den i § 7 
a nævnte introduktion og brobygning, jf. lov om vejled-
ning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, 
beskæftigelse m.v. 2 Undervisningsforløbene kan være af 
kortere eller længere varighed. Hvis det vurderes at være 
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til elevens bedste, kan fagrækken fraviges bortset fra un-
dervisning i dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi. I 
disse fag skal der undervises i et omfang, så fagenes mål 
og kravene ved prøverne kan opfyldes. Deltagelse i under-
visningsforløb efter denne bestemmelse kan kun finde 
sted efter aftale med eleven og forældrene, jf. § 54.”  

 
I forhold til elever i 10 klasse gør der sig særlige regler gæl-
dende i relation til brugen af praktik og brobygningsaktivite-
ter.  
 
Foruden folkeskoleloven reguleres folkeskolernes arbejde 
med arbejds- og uddannelseskendskab af ”Lov om vejledning 
om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæf-
tigelse m.v.”.  
 
Med henblik på at vurdere, om der fremadrettet kan ske en 
styrket brug af erhvervspraktik og andre arbejdskendskabs-
aktiviteter vil Fagsekretariatet Børn & Unge sammen med 
skolerne og Ungdommens Uddannelsesvejledning gennem-
føre en analyse af den eksisterede praksis og mulighederne 
for at justere denne.  
 
På baggrund analysen vil byrådet forud for skoleåret 
2020/2021 blive præsenteret for mulige justeringer 
 

4.7 Tættere samarbejde mellem dagtilbuddene og skolernes PLC og PPR 

Udvalg: Undervisnings- og Børneudvalget 

Politikområde: Dagtilbud til 0-6 årige & Skoler og pædagogiske fritidstilbud 

Fagsekretariat/stab: Børn og Unge 

Kort beskrivelse af forandrin-

gen: 

 

Et tættere samarbejde med fokus på relationskompetencerne 
mellem PPR og de Pædagogiske Læringscentre, kan være 
med til at flere elever kan rummes i det almene. 

Budgetmæssige konsekvenser: 

(nettobeløb i 1.000 kr.) 

2020 2021 2022 2023 

0 0 0 0 

Udgangspunkt for forandring: 

 

Situationsbillede Finansieringsfor-

slag 

 

Andet 

Færre elever rummes i det 

almene 

  

Uddybende beskrivelse: 

 

Det er vurderingen, at et tættere og mere integreret samar-
bejde mellem dagtilbuddene og skolernes Pædagogiske Læ-
ringscentre (PLC) og PPR, med henblik på at en styrkelse af 
PLC i dagtilbud og skoler, kan være med til, at flere elever 
kan rummes i det almene. 
 
Der foreslås derfor oprettelse af PLC lokalt i et samarbejde ml 
dagtilbud, Pædagogik og Læring og PPR. 
 
Meget vejledning/rådgivning foregår i dag på T/S møder og i 
relation til et enkelt barn/elev. I Skanderborg vil vi gerne 
sikre børn 
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retten til at starte i et alment tilbud – og elever retten til at 
vende tilbage fra et specialtilbud til alment regi. 
 
Hvis vi skal lykkes i det arbejde, peger forskning, grundviden 
og erfaring på, at PPR sammen med dagtilbud og skoler skal 
ind i et tættere samarbejde omkring relationskompetence i 
læringsrummet. Dette kan ske ved, at PPR har fokus på at ar-
bejde mere ind i læringsmiljøerne og mindre fra den konsul-
tative tilgang i T/S regi. 
 
I dag er det op til hver enkelt dagtilbud/skole hvorledes de 
arbejder systematisk med egne ressourcepersoner. Ved etab-
leret af pædagogisk læringscenter (PLC) vil ressourceperso-
ner sammen med pædagogisk leder og PPR få mulighed for at 
arbejde ind i inklusionsforståelse, så læringsfælleskaber i 
vanskeligheder afhjælpes med en bred tværfaglig indsats.  
 
Med T/S mødestrukturen kommer indsatserne til at arbejde 
omkring det barn/den enkelte elev. Det vil være relevant i ca. 
1/3 af de indstillinger vi får fra dagtilbud og skole. I den an-
den 2/3 vil vi PPR gerne ind og være med til strukturelt at 
præge inklusionsarbejdet i en ny retning. 
 
Omorganiseringen vurderes at medføre udgifter på ca. 0,25 
mio. kr., der foreslås finansieret inden for fagsekretariatets 
nuværende ramme. 
 
Indsatser i fællesskabet i forgrund: 

 Direkte supervision ind i klassesammenhæng hvor 
der er behov – udvælges i PLC regi 

 Opkvalificering af lokale indsatser ift. sprog og kom-
munikation 

 Indsatser relateret til fravær 

 Etc. 
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4.8 Alle børn unge har ret til at starte i et alment tilbud 

Udvalg: Undervisnings- og Børneudvalget 
Politikområde: Dagtilbud 0-6 årige & Skoler og pædagogiske fritidstilbud 
Fagsekretariat/stab: Børn og Unge 
Kort beskrivelse af forandrin-
gen: 
 

Et udgangspunkt for arbejdet med børn og unge i Skander-
borg Kommune kan være, at alle har ret til et alment tilbud. 
Det gælder i overgangen fra dagtilbud til skole og i løbet af 
den enkeltes skoletid. 
Ved en højere grad af samarbejde og sammenhæng mellem 
dagtilbud, hjem og skole - arbejdes med at minimere efter-
spørgslen efter specialpædagogiske tilbud og sikre, at alle 
børn som udgangspunkt har ret til et alment tilbud.  
 

Budgetmæssige konsekvenser: 
(nettobeløb i 1.000 kr.) 

2020 2021 2022 2023 
600 500 400 0 

Udgangspunkt for forandring: 
 

Situationsbillede Finansieringsfor-
slag 

Andet 

Færre elever rum-
mes i det almene 

 
 

 

Uddybende beskrivelse: 
 

I de seneste år har vi set en markant stigning i efterspørgsel 
på opstart i specialskoletilbud i forbindelse med skolestart 
ved barnets sjette leveår. Langt de fleste af børnene har indtil 
da haft deres dagligdag i et alment pædagogisk tilbud eventu-
elt med pædagogiske tiltag og indsatser finansieret af midler 
fra inklusionspulje. 
 
Ved en højere grad af samarbejde og sammenhæng mellem 
dagtilbud, hjem og skole og med et sigte, der hedder at alle 
skoler i Skanderborg Kommune skal være børneparate, kan 
der arbejdes med at minimere denne efterspørgsel og sikre, 
at alle børn har ret til som udgangspunkt at starte i en folke-
skoles 0. klasse. 
 
Dette kalder på et styrket tværfagligt samarbejde, hvor der 
tænkes i en bred vifte af samarbejdspartnere foruden dagtil-
bud, hjem og skole herunder sundhedstjeneste, PPR og myn-
dighed og foranstaltning. Det kalder også på en højere grad 
af systematisering i samarbejdet med inddragelse af aktø-
rerne så tidligt i processen så muligt, så skolerne kan forbe-
rede sig på opgaven med at tilrettelægge et pædagogisk læ-
ringsmiljø, som størstedelen af børnene fra dagtilbud kan tri-
ves og udvikle sig i. 
 
En sådan bevægelse vil være en ændring af kultur, hvor både 
dagtilbud og skoler skal bruge hinanden mere aktivt til at få 
indsigt i, hvad barnet kommer fra og dermed, hvad skolen 
skal bygge videre på og samtidig skal dagtilbud være nysger-
rige på, hvilken kontekst barnet fremadrettet skal være en del 
af for i højere grad end nu at skabe sammenhæng mellem til-
buddene. 
 
På samme måde skal der være et tværfagligt løbende samar-
bejde i løbet af den enkeltes skoletid, med samme sigte, at 
alle elever har ret til et alment tilbud. Eller sagt med andre 
ord, alle elever har ret til at vende tilbage til et alment tilbud. 
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Det kan i løbet af en skoletid f.eks. betyde, at man arbejder 
med kortere specialpædagogiske tilbud, med en udløbsdato. 
Eller at man gennem en løbende dialog med den lokale skole, 
om elever i specialtilbud arbejder for, at den lokale skole kan 
rumme elever der vender tilbage fra specialpædagogiske til-
bud. 
 
Et centralt fokus i ovenstående indsats, er at man tager 
udgangspunkt i det enkelte barn, samt arbejder med en tan-
kegang om at skolerne også skal være børneparate. 
 
En væsentlig del af den forslåede forandring vil være 
udgiftsneutral, men kalder på omprioritering af ressourcer 
og aktører i processen. Ved at lave en målsætning, der tilla-
der at alle børn som udgangspunkt starter i folkeskolen i 
Skanderborg Kommune vil der kunne ske en højere grad af 
tilknytning til almenområdet. 
 
Det forventes at alle skoler udarbejder en lokal behovsana-
lyse og formulere en strategisk plan for det lokale arbejde 
med en mere inkluderende skole for elever med særlige ud-
fordringer. Til det formål vil de få inspiration og støtte fra 
eksterne konsulenter som vil sikre lokalt bæredygtige planer 
for den ønskede kulturforandring. Der bliver med andre ord 
ikke tale om en plan der skal passe til alle, men en forandring 
som først og fremmest tager udgangspunkt i den lokale kon-
tekst på kommunens 18 folkeskoler. 
 
Der afsættes midler til praksisnær skoleudvikling med fokus 
på hjælp og sparring til de lokale ledelsesteam. Støtten etab-
leres i Fagsekretariatet Børn og Unge. 
 

4.10 Styrket helheldsorienteret netværkstilgang til samarbejdet omkring 
udsatte børn 

Udvalg: Undervisnings- og Børneudvalget 
Politikområde: Børn og unge med særlige behov 
Fagsekretariat/stab: Børn og Unge 
Kort beskrivelse af forandrin-
gen: 
 

Med dette forandringsforslag, arbejdes der for en større tyde-
lighed omkring organisering af TS-møderne, herunder bedre 
brug af de muligheder der er i TS-møderne. 
 

Budgetmæssige konsekvenser: 
(nettobeløb i 1.000 kr.) 

2020 2021 2022 2023 
0 0 0 0 

Udgangspunkt for forandring: 
 

Situationsbillede Finansieringsfor-
slag 

Andet 

Pres på forebyg-
gende indsatser 

  

Uddybende beskrivelse: 
 

En god forebyggende indsats kræver et helhedsorienteret syn 
på barnets eller den unges situation. Det forudsætter samar-
bejde med forældrene og ofte flere faggruppers involvering 
og koordinering, med udgangspunkt i en fælles faglig tilgang. 
Det tætte tværfaglige samarbejde er vigtigt i forhold til at fo-
retage en helhedsorienteret vurdering af barnets og familiens 
behov og ressourcer, for at kvalificere matchet til den rette 
indsats med de rette faglige kompetencer. 
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Familie- og netværk har stor betydning for børn og unges 
trivsel, udvikling og læring. Det handler om at give familien- 
og netværket mulighed for øget forståelse og ejerskab – og 
for at byde ind og være en del af løsningen, og dermed opkva-
lificere beslutningsprocessen for børn og unge. 
 
Gode sociale relationer og netværk har stor betydning for 
menneskers livskvalitet og livsmuligheder, hele livet igen-
nem. Som kommune er det vores opgave at bibeholde og 
styrke de positive relationer, der findes (eller kan opdyrkes) i 
barnet og den unges eget netværk. Det betyder, at barnet og 
den unges familie- og netværk så vidt muligt skal deltage i 
vurderingen af barnet eller den unges situation og i de be-
slutninger, der træffes om videre handling – at de anerken-
des og inddrages som eksperter i eget liv. 
 
Det fordrer en ressourcefokuseret og anerkendende tilgang, 
hvor der tages udgangspunkt i barnet/den unge, familien og 
netværkets ressourcer og potentialer, til at få øje på dét, der 
lykkedes (positive forandringspotentiale) – og at vi som 
kommune understøtter, at deres ressourcer bruges i fremad-
rettede løsninger og handlinger. Dermed er der fokus på at 
give mest muligt ansvar til barnet/den unge, familien- og 
netværket med henblik på at barnet/den unge bliver i stand 
til at magte en selvstændig tilværelse, og at de opbygger et 
godt personligt netværk, der kan understøtte den bevægelse. 
 
Et centralt forum for at ovenstående lykkedes er TS-mø-
derne. Med dette forandringsforslag, arbejdes der for en 
større tydelighed omkring organisering af TS-møderne, her-
under bedre brug af de muligheder der er i TS-møderne, 
f.eks. inddragelse af en bredere deltagerkreds.  
 
Samtidigt vil der med forslaget også blive arbejdet med for-
skellige metoder for at understøtte den evidensbaserede og 
systematiske tilgang. Et eksempel vil være en større brug af 
signs-of-safety i arbejdet. 
 
Forandringen foreslås etableret inden for Fagsekretariatet 
Børn og Unges nuværende ramme. 
 

4.11 Sammenhæng mellem Sundhedstjeneste og dagtilbud 

Udvalg: Undervisnings- og Børneudvalget 
Politikområde: Dagtilbud til 0-6 årige & Sundhedsfremme og forebyggelse 
Fagsekretariat/stab: Børn og Unge  
Kort beskrivelse af forandrin-
gen: 
 

Gennem forandringen at skabe bedre trivsel for småbørnsfa-
milier i sårbare og udsatte positioner gennem styrkelse af 
samarbejdet mellem sundhedstjenesten og dagtilbud 
 
De overordnede mål med forandringen: 

 At styrke den tidlige systematiske identifikation og 
indsats for småbørn og familier i sårbare og udsatte 
positioner som udviser psykosocial mistrivsel. 
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 At understøtte systematik og sammenhæng mellem 
de sundhedsfaglige og pædagogfaglige kompetencer 
og miljøer gennem øget inddragelse af sundhedsple-
jersker i dagtilbud således, at familier i sårbare og 
udsatte positioner får en for dem sammenhængende 
indsats på tværs af hjemmet, opstart i dagtilbud og 
tiden i dagtilbud. 

 At familier med behov for en ekstra indsats i videst 
muligt omfang bevarer tilknytningen til almenområ-
det 

Budgetmæssige konsekvenser: 
(nettobeløb i 1.000 kr.) 

2020 2021 2022 2023 
500  200 0 0 

Udgangspunkt for forandring: 
 

Situationsbillede Finansieringsfor-
slag 

Andet 

Pres på forebyg-
gende indsatser 

  

Uddybende beskrivelse: 
 

Vi ser følgende uforløste potentialer i relationer til familier i 
sårbare og udsatte positioner i Skanderborg Kommune: 
 
Uforløste monofaglige potentialer 
I Sundhedstjenesten: 

 Med projekt Godt på vej har sundhedsplejerskerne 
fået systematisk viden i relation til identifikation og 
indsatser til børn og familier i sårbare og udsatte po-
sitioner. Fordi sundhedsplejersken i dag i projektet 
slipper barnet ved 13 måneder, er der vigtig viden 
om barnet og familien som ikke kommer i spil i dag-
tilbud. 

 Sundhedsplejersker er usikre på, hvordan de skal 
identificere og understøtte sammenhæng til dagtil-
bud for børn i sårbare og udsatte positioner. Der er 
derfor behov for at systematisere og styrke samarbej-
det. 

 
I Dagtilbud: 

 Når barnet kommer i dagtilbud er sundhedsplejer-
sken sjældent en samarbejdspartner på lige fod med 
fx PPR. Det er ikke alle dagtilbud der ved, hvem de-
res lokale sundhedsplejerske er. 

 Viden om børns kost, søvn, motorisk udvikling mm. 
Søges enten i pædagogfagligheden eller ved opkvali-
ficering af de pædagogiske medarbejdere inden for 
de områder, hvor der mangler viden. Den lokale 
sundhedsplejerskes viden og kompetencer bringes 
sjældent i spil i arbejdet med sårbare og udsatte 
børns trivsel og sundhed. 

 
Uforløste tværfaglige potentialer 

 I dag har barnets overgang fra sundhedspleje til dag-
tilbud karakter af en ”overleveringsforretning”, hvor 
vigtig viden om barnet samt familien går tabt. Der er 
derfor basis for et mere naturligt sammenflet fra 
sundhedspleje til dagtilbud, hvor der samarbejdes 
helhedsorienteret om barnet i et sundhedsfrem-
mende og forebyggende perspektiv. 
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 Dagtilbud benytter i dag sjældent de muligheder der 
er for at inddrage den lokale sundhedsplejerske fx på 
tværfaglige samarbejdsmøder (TS-møder1). Delta-
gende faggrupper på TS-mødet bygger på en konkret 
vurdering fra dagtilbudsleder, og er i stort set alle 
møder psykolog og/eller logopæd. Derfor vil vi i pro-
jektet arbejde med, at dagtilbudsleder i højere grad 
ved, hvad sundhedsplejersken kan ”tilbyde” ift. bar-
nets trivsel, udvikling og sundhed og inddrage disse 
kompetencer når det er relevant. 

 
Derfor er formålet med forandringen: 

 At fremme en sund psykosocial udvikling hos børn i 
familier i sårbare og udsatte positioner gennem en 
tidlig og systematisk forebyggende og målrettet ind-
sats. Dette således at behovet for mere indgribende 
specialindsatser mindskes hos den enkelte familie og 
for den samlede gruppe af familier i sårbare og ud-
satte positioner. At identifikation af og indsatser til 
familier i sårbare eller udsatte positioner udvikles og 
styrkes i et ligeværdigt samarbejde mellem Sund-
hedstjenesten og Dagtilbud. 

 At den lokale sundhedsplejerske bliver dagtilbudde-
nes naturlige valg af samarbejdspartner, når de er 
bekymrede for et barn eller families trivsel og i den 
tidlige indsats. 

 
Udgifterne på 500.000 i 2020 og 200.000 i 2021 går dels til 
en videreuddannelsesindsats i Cos-P både til sundhedstjene-
sten og dagtilbud. Derudover øges den sundhedsfaglige råd-
givning pr. institution også i de to år. 

 

                                                             
1 Tværfaglige samarbejdsmøder (TS-møder) på det forebyggende felt strækker sig fra barnet starter i dagtilbud til udskoling. Et 
TS-møde foregår i barnets institution, hvor forældre, pædagoger omkring barnet, leder og distriktets psykolog deltager med det 
formål at komme med et bud på, hvordan barnet hjælpes. 
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5. Økonomiudvalget 

Bemærkninger til Økonomiudvalgets arbejde med budget 2020 

 

Overblik over forandringer på driften 

Tabel 5.1 Overblik over forandringer på driften – Økonomiudvalget 
Politikområde Sæt kryds Eventuelle budgetmæssige konsekvenser 

(i 1.000 kr.) 

Nr. Overskrift 

Uæn-
dret 
fra  
B19 

Ju-
ste-
ret 
ift.  
B19 

N
y 

2020 2021 2022 2023 

Demokrati     

5.1 Byrådets ramme for delta-
gelse og afholdelse af møder, 
studieture mv. udvides 

  X 500 500 500 500 

Sundhedsfremme og forebyggelse     

5.2 Analyse af demografimodel 
for sundhedstjenesten 

  X 0 0 0 0 

5.3 Analyse af demografimodel 
for børne- og omsorgstand-
plejen 

  X 0 0 0 0 

Erhverv, turisme og internationalt samarbejde     

5.4 Morgendagens turisme- og 
erhvervsfremmeindsats 

  X 0 0 0 0 

5.5 Tilskud til ErhvervSkander-
borg fastholdes på eksiste-
rende niveau 

  X 250 250 250 250 

5.6 Samarbejde med Eisenach   X 40 40 40 40 
Dagtilbud 0-6 årige     

5.7 Servicetjek af demografimo-
dellen på dagtilbudsområdet 

  X 0 0 0 0 

Skoler og pædagogiske fritidstilbud     

5.8 Servicetjek af demografimo-
dellen på skoleområdet 

  X 0 0 0 0 

Borgere med fysiske og psykiske handicap     

5.9 Analyse af en demografimo-
del for hjælpemidler 

  X 0 0 0 0 

Administration     

5.10 Analyse af en demografimo-
del for administrationen 

  X 0 0 0 0 

 5.11 Styrket service og koordine-
ring i byfortætning og myn-
dighedsbehandling 

  X 1.800 1.800 1.800 1.800 

5.12 Øget strategisk fokus på digi-
talisering 

  X 0 0 0 0 
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5.13 Reduktion af serviceniveauet 
i administrationen 

  X -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 

Kommunale ejendomme     

5.14 Optimering af anvendelsen af 
kommunens bygninger 

  X 0 0 0 0 

Tværgående politikområder     

5.15 Sammenhængende indsats i 
forhold til familier med kom-
plekse forhold 

X   0 0 0 0 

 Total    -10 -10 -10 -10 

Note: + er budgetudvidelse, - er budgetreduktion 

Beskrivelse af forslag til forandringer 

5.1 Byrådets ramme for deltagelse og afholdelse af møder, studieture mv. 
udvides 

Udvalg: Økonomiudvalget 
Politikområde: Demokrati 
Fagsekretariat/stab: Byråds- og Direktionssekretariatet 
Kort beskrivelse af forandrin-
gen: 
 

Byrådet sikres gode rammer for det politiske arbejde – her-
under det enkelte byrådsmedlems mulighed for at deltage i 
møder, kurser mv. 

Budgetmæssige konsekvenser: 
 

2020 2021 2022 2023 
500 500 500 500 

Udgangspunkt for forandring: 
 

Situationsbillede Finansieringsfor-
slag 

Andet 

  x 

Uddybende beskrivelse: 
 

Den økonomiske ramme for Byrådets arbejde (møder, kur-
ser, studieture mv.) foreslås udvidet med 500.000 kr. pr. år.  
 
Udvidelsen skal sikre, at Byrådet, udvalgene og de enkelte 
byrådsmedlemmer har gode arbejdsvilkår i forhold til at ar-
rangere møder, studieture mv. og i forhold til at deltage i 
konferencer, uddannelse mv.  
 
Rammen har betydning for Byrådets og byrådsmedlemmerne 
mulighed for at tilrettelægge arbejdet, så det er hensigtsmæs-
sigt i forhold til at sikre Byrådet og byrådsmedlemmerne den 
nødvendige viden mv. – herunder at Byrådet kan imøde-
komme ønsker om dialog, involvering mv. af borgere og virk-
somheder i de politiske processer. 

5.2 Analyse af en demografimodel for sundhedstjenesten 

Udvalg: Økonomiudvalget 
Politikområde: Sundhedsfremme og forebyggelse 
Fagsekretariat/stab: Staben for Økonomi, Innovation og IT 
Kort beskrivelse af forandrin-
gen: 
 

Skanderborg Kommune oplever en betydelig befolkningstil-
vækst, som øger udgiftsbehovet i sundhedstjenesten. Der ud-
arbejdes derfor en analyse i 2020 af en demografimodel for 
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sundhedstjenesten. Analysen skal indgå i budgetprocessen 
for Budget 2021. 
 

Budgetmæssige konsekvenser: 
 

2020 2021 2022 2023 
- - - - 

Udgangspunkt for forandring: Situationsbillede Finansieringsfor-
slag 

Andet 

X   

Uddybende beskrivelse: 
 

Befolkningstilvækst medfører et øget udgiftsbehov på driften, 
hvilket der på flere områder allerede bliver taget højde for i 
det tekniske budget. På Byrådets Temamøde den 14. marts 
2019 blev der præsenteret nogle områder, der også er påvir-
ket af den demografiske udvikling, men hvor der ikke bliver 
taget højde for mængde- og aktivitetsændringer i budgettet. 
Sundhedstjenesten er et af de områder.  
 
Forandringen indebærer, at der udarbejdes en analyse af en 
demografimodel for sundhedstjenesten. En demografimodel 
er en model, der anvendes i budgetprocessen, hvor den be-
regner den økonomiske konsekvens af demografiske ændrin-
ger for et sektorområde efter fastlagte principper og under 
forudsætning af et uændret serviceniveau.  
 
Analysen skal bl.a. indeholde følgende: 

 Beskrivelse af den nuværende budgetmodel på området 

 Forslag til en demografimodel med afsæt i følger: 
- Afgræsning af modellens delområder 
- Afgræsning af variable udgifter, som reguleres i mo-

dellen 
- Evt. fordeling af udgifter på alderskategorier 
- Beregning af enhedsbeløb 
- Evt. andet som, kan have betydning for det demogra-

fiske udgiftsbehov 

 Beregning af de økonomiske konsekvenser ved modellen 
(evt. ved forskellige forudsætninger) 

 Konsekvenser, hvis der ikke vedtages en demografimodel 

 Styringsprincipper  
 
Tidsplanen for analysen tilrettelægges således, at analyse-re-
sultaterne kan indgå i budgetprocessen for Budget 2021. 
 

5.3 Analyse af en demografimodel for børne- og omsorgstandplejen 

Udvalg: Økonomiudvalget 
Politikområde: Sundhedsfremme og forebyggelse 
Fagsekretariat/stab: Staben for Økonomi, Innovation og IT 
Kort beskrivelse af forandrin-
gen: 
 

Skanderborg Kommune oplever en betydelig befolkningstil-
vækst, som øger udgiftsbehovet i børne- og omsorgstandple-
jen. Der udarbejdes derfor en analyse i 2020 af en demogra-
fimodel for børne- og omsorgstandplejen. Analysen skal 
indgå i budgetprocessen for Budget 2021. 
 

Budgetmæssige konsekvenser: 2020 2021 2022 2023 
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 - - - - 
Udgangspunkt for forandring: Situationsbillede Finansieringsfor-

slag 
Andet 

X   

Uddybende beskrivelse: 
 

Befolkningstilvækst medfører et øget udgiftsbehov på driften, 
hvilket der på flere områder allerede bliver taget højde for i 
det tekniske budget. På Byrådets Temamøde den 14. marts 
2019 blev der præsenteret nogle områder, der også er påvir-
ket af den demografiske udvikling, men hvor der ikke bliver 
taget højde for mængde- og aktivitetsændringer i budgettet. 
Børne- og omsorgstandplejen er et af de områder.  
 
Forandringen indebærer, at der udarbejdes en analyse af en 
demografimodel for børne- og omsorgstandplejen. En demo-
grafimodel er en model, der anvendes i budgetprocessen, 
hvor den beregner den økonomiske konsekvens af demogra-
fiske ændringer for et sektorområde efter fastlagte principper 
og under forudsætning af et uændret serviceniveau.  
 
Analysen skal bl.a. indeholde følgende: 

 Beskrivelse af den nuværende budgetmodel på området 

 Forslag til en demografimodel med afsæt i følger: 
- Afgræsning af modellens delområder, herunder evt. 

sondring mellem børne- og omsorgsområdet 
- Afgræsning af variable udgifter, som reguleres i mo-

dellen 
- Fordeling af udgifter på alderskategorier 
- Beregning af enhedsbeløb 
- Evt. andet som, kan have betydning for det demogra-

fiske udgiftsbehov 

 Beregning af de økonomiske konsekvenser ved modellen 
(evt. ved forskellige forudsætninger) 

 Konsekvenser, hvis der ikke vedtages en demografimodel 

 Styringsprincipper  
 
Tidsplanen for analysen tilrettelægges således, at analyse-re-
sultaterne kan indgå i budgetprocessen for Budget 2021. 
 

5.4 Morgendagens turisme- og erhvervsfremmeindsats 

Udvalg: Økonomiudvalget 
Politikområde: Erhverv, turisme og internationalt samarbejde 
Fagsekretariat/stab: Kultur, Borger og Plan 
Kort beskrivelse af forandrin-
gen: 
 

Ny lovgivning har krævet nye organisationsformer inden for 
kommunal erhvervsstøtte. Det gælder både turismefremme 
og erhvervsfremme generelt. Økonomiudvalget skal op til 
budgetlægningen for 2021 tage en pejling af de to nye ord-
ningers måder at fungere på. Pejlingen danner grundlag for 
forhandling af resultatkontrakter og fastlæggelse af budget-
beløb for 2021. 

Budgetmæssige konsekvenser: 
(i 1.000 kr., netto)  
 

2020 2021 2022 2023 
- - - - 
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Udgangspunkt for forandring: 
 

Situationsbillede Finansieringsfor-
slag 

Andet 

X   

Uddybende beskrivelse: 
 

 

5.5 Tilskud til ErhvervSkanderborg fastholdes på eksisterende niveau 

Udvalg: Økonomiudvalget 
Politikområde: Erhverv, turisme og internationalt samarbejde 
Fagsekretariat/stab: Kultur-, Borger og Plan 
Kort beskrivelse af forandrin-
gen: 

ErhvervSkanderborg ydes merbevilling på 250.000 kr., hvor-
efter tilskuddet fastholdes på niveau for 2019 – i alt ca. 
1.368.000 kr. 

Budgetmæssige konsekven-
ser: 
 

2020 2021 2022 2023 
250 250 250 250 

Udgangspunkt for forandring: 
 

Situationsbillede Finansieringsforslag Andet 

  x 
 

Uddybende beskrivelse: 
 

Ved Budget 2019–2022 besluttede Byrådet at justere betaling 
for resultatkontrakt for ErhvervSkanderborg efter en vurde-
ring af den fremtidige opgavefordeling mellem ErhvervSkan-
derborg og det nye erhvervshus, Erhvervshus Midtjylland. 
 
Det vurderes, at de ydelser som ErhvervSkanderborg leverer 
og udfører for Skanderborg Kommune ikke i fornøden grad vil 
blive varetaget af Erhvervshus Midtjylland, og at disse ydelser 
er af en sådan karakter, at Skanderborg Kommune har stor 
gavn af ErhvervSkanderborg.  

5.6 Samarbejde med Eisenach 

Udvalg: Økonomiudvalget 
Politikområde: Erhverv, turisme og internationalt samarbejde 
Fagsekretariat/stab: Kultur-, Borger og Plan 
Kort beskrivelse af forandrin-
gen: 

Der ydes igen tilskud til lejrskoleophold fra 2020. 

Budgetmæssige konsekvenser: 
 

2020 2021 2022 2023 
40 40 40 40 

Udgangspunkt for forandring: 
 

Situationsbillede Finansieringsforslag Andet 

  x 

Uddybende beskrivelse: 
 

Ved Budget 2019–2022 besluttede Byrådet som et led i drøf-
telser over venskabsbysamarbejdets status at reducere den ek-
sisterende ramme på i alt 52.000 kr. beregnet for tilskud til 
lejrskoleophold og lignende med 40.000 kr. 
 
Puljen beskæres som tidligere besluttet ikke fra 2020.  
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5.7 Servicetjek af demografimodellen på dagtilbudsområdet 

Udvalg: Økonomiudvalget 
Politikområde: Dagtilbud 0-6 årige 
Fagsekretariat/stab: Staben for Økonomi, Innovation og IT 
Kort beskrivelse af forandrin-
gen: 
 

Der udarbejdes i 2020 et servicetjek af den nuværende de-
mografimodel på dagtilbudsområdet. Analysen skal indgå i 
budgetprocessen for Budget 2021. 
 

Budgetmæssige konsekvenser: 
 

2020 2021 2022 2023 
- - - - 

Udgangspunkt for forandring: Situationsbillede Finansieringsfor-
slag 

Andet 

  X 

Uddybende beskrivelse: 
 

Forandringen indebærer, at der udarbejdes et servicetjek af 
den nuværende demografimodel på dagtilbudsområdet. 
 
En demografimodel anvendes i budgetprocessen, hvor den 
beregner den økonomiske konsekvens af demografiske æn-
dringer for et sektorområde efter fastlagte principper og un-
der forudsætning af et uændret serviceniveau.  
 
Servicetjekket skal bl.a. indeholde følgende: 

 Evaluering af den nuværende demografimodel på dagtil-
budsområdet med afsæt i: 
- Grundlaget for nuværende enhedsbeløb, herunder 

sammenhængen med variable udgifter på området 
- Delområder i modellen i forhold til almen området og 

specialområdet 
- Aldersgrupper, herunder sammenhængen med res-

sourceanvendelsen for aldersgruppen 
- Sammenhængen mellem demografimodellen og res-

sourcefordelingsmodellen på området 
- Evt. andre principper, som indgår i modellen 

 Evt. forslag til en ny demografimodel med afsæt i: 
- Afgrænsning af modellens delområder i forhold til al-

men området og specialområdet  
- Afgrænsning af variable udgifter, som reguleres i mo-

dellen 
- Evt. fordeling af udgifter på aldersgrupper 
- Beregning af enhedsbeløb 
- Evt. andet som, kan have betydning for det demogra-

fiske udgiftsbehov 

 Beregning af de økonomiske konsekvenser ved en ny mo-
del (evt. ved forskellige forudsætninger) 

 Styringsprincipper  
 
Tidsplanen for analysen tilrettelægges således, at analyse-re-
sultaterne kan indgå i budgetprocessen for Budget 2021. 
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5.8 Servicetjek af demografimodellen på skoleområdet 

Udvalg: Økonomiudvalget 
Politikområde: Skoler og pædagogiske fritidstilbud 
Fagsekretariat/stab: Staben for Økonomi, Innovation og IT 
Kort beskrivelse af forandrin-
gen: 
 

Der udarbejdes i 2020 et servicetjek af den nuværende de-
mografimodel på skoleområdet. Analysen skal indgå i bud-
getprocessen for Budget 2021. 
 

Budgetmæssige konsekvenser: 
 

2020 2021 2022 2023 
- - - - 

Udgangspunkt for forandring: Situationsbillede Finansieringsfor-
slag 

Andet 

  X 

Uddybende beskrivelse: 
 

Forandringen indebærer, at der udarbejdes et servicetjek af 
den nuværende demografimodel på skoleområdet. 
 
En demografimodel anvendes i budgetprocessen, hvor den 
beregner den økonomiske konsekvens af demografiske æn-
dringer for et sektorområde efter fastlagte principper og un-
der forudsætning af et uændret serviceniveau.  
 
Servicetjekket skal indeholde følgende: 

 Evaluering af den nuværende demografimodel på skole-
området med afsæt i: 
- Grundlaget for nuværende enhedsbeløb, herunder 

sammenhængen med variable udgifter på området 
- Delområder i modellen i forhold til almen området og 

specialområdet 
- Aldersgrupper, herunder sammenhængen med res-

sourceanvendelsen for aldersgruppen 
- Sammenhængen mellem demografimodellen og res-

sourcefordelingsmodellen på området 
- Evt. andre principper, som indgår i modellen 

 Evt. forslag til en ny demografimodel med afsæt i: 
- Afgrænsning af modellens delområder i forhold til al-

men området og specialområdet  
- Afgrænsning af variable udgifter, som reguleres i mo-

dellen 
- Evt. fordeling af udgifter på aldersgrupper 
- Beregning af enhedsbeløb 
- Evt. andet som, kan have betydning for det demogra-

fiske udgiftsbehov 

 Beregning af de økonomiske konsekvenser ved en ny mo-
del (evt. ved forskellige forudsætninger) 

 Styringsprincipper  
 
Tidsplanen for analysen tilrettelægges således, at analyse-re-
sultaterne kan indgå i budgetprocessen for Budget 2021. 
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5.9 Analyse af en demografimodel for hjælpemidler 

Udvalg: Økonomiudvalget 
Politikområde: Borgere med fysiske og psykiske handicap 
Fagsekretariat/stab: Staben for Økonomi, Innovation og IT 
Kort beskrivelse af forandrin-
gen: 
 

Skanderborg Kommune oplever en betydelig befolkningstil-
vækst, som øger udgiftsbehovet for hjælpemidler. Der udar-
bejdes derfor en analyse i 2020 af en demografimodel for 
hjælpemidler. Analysen skal indgå i budgetprocessen for 
Budget 2021. 
 

Budgetmæssige konsekvenser: 
 

2020 2021 2022 2023 
- - - - 

Udgangspunkt for forandring: Situationsbillede Finansieringsfor-
slag 

Andet 

X   

Uddybende beskrivelse: 
 

Befolkningstilvækst medfører et øget udgiftsbehov på driften, 
hvilket der på flere områder allerede bliver taget højde for i 
det tekniske budget. På Byrådets Temamøde den 14. marts 
2019 blev der præsenteret nogle områder, der også er påvir-
ket af den demografiske udvikling, men hvor der ikke bliver 
taget højde for mængde- og aktivitetsændringer i budgettet. 
Hjælpemidler er et af de områder.  
 
Forandringen indebærer, at der udarbejdes en analyse af en 
demografimodel for hjælpemidler. En demografimodel er en 
model, der anvendes i budgetprocessen, hvor den beregner 
den økonomiske konsekvens af demografiske ændringer for 
et sektorområde efter fastlagte principper og under forudsæt-
ning af et uændret serviceniveau.  
 
Analysen skal bl.a. indeholde følgende: 

 Beskrivelse af den nuværende budgetmodel på området 

 Forslag til en demografimodel med afsæt i følger: 
- Afgræsning af modellens delområder, herunder evt. 

sondring mellem forskellige kategorier af hjælpemid-
ler 

- Afgræsning af variable udgifter, som reguleres i mo-
dellen 

- Fordeling af udgifter på alderskategorier 
- Beregning af enhedsbeløb 
- Evt. andet som, kan have betydning for det demogra-

fiske udgiftsbehov 

 Beregning af de økonomiske konsekvenser ved modellen 
(evt. ved forskellige forudsætninger) 

 Konsekvenser, hvis der ikke vedtages en demografimodel 

 Styringsprincipper  
 
Tidsplanen for analysen tilrettelægges således, at analyse-re-
sultaterne kan indgå i budgetprocessen for Budget 2021. 
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5.10 Analyse af en demografimodel for administrationen 

Udvalg: Økonomiudvalget 
Politikområde: Administration 
Fagsekretariat/stab: Staben for Økonomi, Innovation og IT 
Kort beskrivelse af forandrin-
gen: 
 

Skanderborg Kommune oplever en betydelig befolkningstil-
vækst, som øger udgiftsbehovet i administrationen. Der ud-
arbejdes derfor en analyse i 2020 af en demografimodel for 
administrationen. Analysen skal indgå i budgetprocessen for 
Budget 2021. 
 

Budgetmæssige konsekvenser: 
 

2020 2021 2022 2023 
- - - - 

Udgangspunkt for forandring: Situationsbillede Finansieringsfor-
slag 

Andet 

X   

Uddybende beskrivelse: 
 

Befolkningstilvækst medfører et øget udgiftsbehov på driften, 
hvilket der på flere områder allerede bliver taget højde for i 
det tekniske budget. På Byrådets Temamøde den 14. marts 
2019 blev der præsenteret nogle områder, der også er påvir-
ket af den demografiske udvikling, men hvor der ikke bliver 
taget højde for mængde- og aktivitetsændringer i budgettet. 
Administrationen er et af de områder.  
 
Forandringen indebærer, at der udarbejdes en analyse af en 
demografimodel for administrationen. En demografimodel 
er en model, der anvendes i budgetprocessen, hvor den be-
regner den økonomiske konsekvens af demografiske ændrin-
ger for et sektorområde efter fastlagte principper og under 
forudsætning af et uændret serviceniveau.  
 
Analysen skal bl.a. indeholde følgende: 

 Beskrivelse af den nuværende budgetmodel på området 

 Erfaringer fra andre kommuner, hvis muligt 

 Forslag til en demografimodel med afsæt i følger: 
- Afgræsning af modellens delområder, herunder opde-

ling af administrationen i delområder 
- Afgræsning af variable udgifter, som reguleres i mo-

dellen 
- Fordeling af udgifter på alderskategorier 
- Beregning af enhedsbeløb 
- Evt. andet som, kan have betydning for det demogra-

fiske udgiftsbehov 
- En samlet model for hele administrationen eller flere 

delmodeller 

 Beregning af de økonomiske konsekvenser ved modellen 
(evt. ved forskellige forudsætninger) 

 Konsekvenser, hvis der ikke vedtages en demografimodel 

 Styringsprincipper  
 
Tidsplanen for analysen tilrettelægges således, at analyse-re-
sultaterne kan indgå i budgetprocessen for Budget 2021. 
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5.11 Styrket service og koordinering i byfortætning og myndighedsbe-
handling 

Udvalg: Økonomiudvalget 
Politikområde: Administration  
Fagsekretariat/stab: Teknik & Miljø samt Kultur, Borgerservice og Planafdelingen  
Kort beskrivelse af for-
andringen: 
 

Den fortsatte vækst i kommunen vil lægge pres på planlægning og 
myndighedsbehandling i forbindelse med udbygningen af bolig- og 
erhvervsområder, kommunale ejendomme, infrastruktur mm. 
Derfor søges om 3 ekstra årsværk mhp. at imødegå den hidtidige ak-
tivitetsstigning inden for myndighedsbehandling og til at styrke den 
koordinerende sagsbehandling i større, komplekse byudviklingspro-
jekter i byfortættede områder mv. 

Budgetmæssige konse-
kvenser: 
 

2020 2021 2022 2023 
1.800 1.800 1.800 1.800 

Udgangspunkt for foran-
dring: 
 

Situationsbillede 
 

Finansieringsforslag Andet 

X 
På vej mod de 70.000 

 

  

Uddybende beskrivelse: 
 

Den fortsatte vækst i kommunen vil lægge pres på planlægning og 
myndighedsbehandling i forbindelse med udbygningen af bolig- og 
erhvervsområder, kommunale ejendomme, infrastruktur mm. 
 
Dette har først og fremmeste givet en betydelig aktivitetsstigning, og 
som eksempel er antallet af byggesager inden for de seneste 4 år ste-
get med over 50 % pga. den høje tilflytning til kommunen.  
 
Samtidig må der med kommuneplanen forudses en betydelig vækst i 
byfortætning i de kommende år, hvis kompleksitet afstedkommer et 
behov for at styrke indsatsen fra planlægning til myndighedsbe-
handling af miljø- og byggetilladelser.  
 
Heri indgår også, at ændrede VVM-regler medfører skærpede pro-
ceskrav.  
 
Udviklingen i de kommende år vil derfor stille store krav til mere in-
tegreret planlægning på tværs af bl.a. lokalplaner, spildevand, klima, 
miljøvurderinger, og byggetilladelser. En styrket indsats på området 
vil både øge serviceniveauet til bygherrer i form af bedre forløbsko-
ordinering, sikre den nødvendige organisatoriske kapacitet og vil 
endvidere bidrage til, at forandringer gennemføres under hensyn til 
livet i lokalsamfundene og til miljøet. 
 
Derfor søges om 3 ekstra årsværk mhp. at imødegå den hidtidige ak-
tivitetsstigning inden for myndighedsbehandling og til at styrke den 
koordinerende sagsbehandling i større, komplekse byudviklingspro-
jekter i byfortættede områder mv. 
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5.12 Øget strategisk fokus på digitalisering 

Udvalg: Økonomiudvalget 
Politikområde: Personale 
Fagsekretariat/stab: Staben for Økonomi, Innovation og IT 
Kort beskrivelse af forandrin-
gen: 
 

Forandringen skal bidrage til realiseringen af Skanderborg 
Kommunes Digitaliserings- og IT-strategi gennem øget strate-
gisk fokus.  
 
Digitalisering og velfærdsteknologi er centrale forudsætninger 
for, at der også i fremtiden kan skabes råderum for velfærd i 
Skanderborg Kommune ikke mindst i lyset af den demografi-
ske udvikling i kommunen. 
 
Derfor sættes blandt andet fokus på kompetenceudvikling og 
videndeling blandt medarbejdere og ledere i kommunen i for-
hold til digital ledelse og digitale kompetencer.  

Budgetmæssige konsekven-
ser: 
 

2020 2021 2022 2023 
0 0 0 0 

Udgangspunkt for forandring: 
 

Situationsbillede Finansieringsforslag Andet 

 Investering i digitali-
sering og  
velfærdsteknologi kan 
finansieres via over-
førselsretten, såfremt, 
der ikke er projekt-
midler. 

x 

Uddybende beskrivelse: 
  

Forandringsønsket fremsendes på baggrund af forårets dia-
logmøde mellem Økonomiudvalget og HMU.  
 
Digitalisering og velfærdsteknologi er centrale forudsætninger 
for, at der også i fremtiden kan skabes råderum for velfærd i 
Skanderborg Kommune ikke mindst i lyset af den demografi-
ske udvikling i kommunen. 
 
På denne baggrund øges det strategiske fokus på digitalise-
ring og velfærdsteknologi. Det strategiske fokus skal ses i 
sammenhæng med og understøtte Byrådets vision om ”Men-
nesker møder mennesker”. Digitalisering og velfærdstekno-
logi skal eksempelvis øge borgerens mestringsevne, og imple-
mentering heraf skal ikke udgøre erstatning for det menne-
skelige møde, når der er behov for dette. 
 
Centrale fokusområder er; 
 

 Kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere i for-
hold til digitale kompetencer og digital ledelse. 

 Kendskab til og brugen af modne teknologier gennem 
videndeling både internt i kommunen og på tværs af 
kommuner. 

 Implementering og gevinstrealisering – virker vores 
indsatser. 

 
Det foreslås endvidere, at Skanderborg Kommunes Politik for 
mødet med borgeren tilpasses de nye digitale muligheder eks. 
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i forhold til anvendelse af chatbots (computerprogram, som 
du kan kommunikere med via lyd eller tekst). 

5.13 Reduktion af serviceniveauet i administrationen 

Udvalg: Økonomiudvalget 
Politikområde: Administration 
Fagsekretariat/stab: Tværgående mellem alle koncernchefers administrative bud-

getter 
Kort beskrivelse af forandrin-
gen: 

Budgettet på det administrative område reduceres med 2,6 
mio. kr. svarende til ca. 5 stillinger. 
Besparelsen sker for at finansiere forslag til budgetudvidelser 
inden for økonomiudvalgets eget område. 

Budgetmæssige konsekvenser: 
(nettobeløb i 1.000 kr.)  

2020 2021 2022 2023 
-2.600 -2.600 -2.600 -2.600 

Yderligere beskrivelse af for-
slaget: 

Politikområdet administration har et nettobudget på 261,0 
mio. kr. Heraf udgør budgettet til løn og øvrige personaleud-
gifter 228,5 mio. kr.  
En reduktion på 2,5 mio. kr. svarer til en reduktion med 1,0 
% af det samlede budget.  
 
Hvis forslaget vedtages, skal der ske en konkret udmøntning 
af besparelsen. Her kan for eksempel anvendes forslag fra 
beredskabskataloget. 

Konsekvenser for bruger/bor-
ger/andre afdelinger: 

Hvis besparelsen medfører en reduktion i personale med 
borgerkontakt, vil kvaliteten af sagsbehandlingen over for le-
dige og socialt udsatte blive forringet. 
 
Hvis besparelsen medfører en reduktion i antallet af konsu-
lenter og andre administrative medarbejdere, vil konsekven-
sen være, at understøttelsen af såvel kontraktholderne som 
den politiske og administrative organisation vil foregå på et 
lavere serviceniveau.  

Konsekvenser for personale: Besparelsen vil medføre en personalereduktion svarende til 
ca. 5 stillinger i administrationen. 

Eventuel indfasningsperiode: Budgetterne reduceres med fuld effekt fra 2020. Udgifter til 
eventuelle opsigelsesvarsler vil skulle finansieres af områder-
nes overførte midler. 

Eventuelle konsekvenser for 
politikker: 

Ingen. 

5.14 Optimering af anvendelsen af Skanderborg Kommunes bygninger 
Udvalg: Økonomiudvalget 
Politikområde: Kommunale Ejendomme 
Fagsekretariat/stab: Teknik & Miljø 
Kort beskrivelse af for-
andringen: 
 

Det foreslås at gennemføre analyser af bygningsanvendelsen i Gal-
ten/Skovby i 2021, i Låsby i 2022 og Hørning i 2023.  

Budgetmæssige konse-
kvenser: 
 

2020 2021 2022 2023 
- - - - 

Udgangspunkt for for-
andring: 
 

Situationsbillede Finansieringsfor-
slag 

Andet 

 
 

 X 
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Uddybende beskrivelse: 
 

Afdelingen for kommunale bygninger arbejder aktivt med at opti-
mere anvendelsen af bygningsarealer i Skanderborg Kommune. 
  
Kommunale Bygninger har gennemført en proces og analyse af byg-
ningsanvendelsen i Ry. Denne analyse og proces viste et stort poten-
tiale i en mere klog anvendelse af m2.   
 
Byrådet godkendte d. 28. november 2018, at analysen i Ry skal 
danne grundlag for lignende undersøgelser i Skanderborg og de tre 
resterende centerbyer.  
 
Der er igangsat en bygningsanalyse i Skanderborg. Denne analyse 
gennemføres i både 2019 og 2020 og omfatter Sølund samt kommu-
nens øvrige bygninger og aktiviteter i Skanderborg.  
 
Det foreslås at gennemføre analyser i Galten/Skovby i 2021, i Låsby i 
2022 og Hørning i 2023.  
 

5.15 Sammenhængende indsats i forhold til familier med komplekse for-
hold 

Forandringen er videreført fra budget 2019. Se beskrivelse i politikerhåndbogen 2019 


