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Budgetoversigt 2015-2018
Skattefinansieret område

Nettotal, mio. kr.

Budget 2015

Budgetoverslag
2016

Budgetoverslag
2017

Budgetoverslag
2018

2015-priser vedr. drift og anlæg
Drift:
Driftsvirksomhed i alt
P/L-regulering vedr. drift
Renter, netto
Afdrag på lån

19,8
118,1

4.837,2
89,1
18,6
118,4

4.824,9
179,4
16,9
117,6

4.801,2
270,2
16,9
117,6

11,1

11,3

11,7

12,0

5.017,3

5.074,6

5.150,4

5.217,8

1.173,9
146,3
275,9

1.118,2
176,2
275,7

1.140,9
176,3
270,8

1.165,5
178,4
265,9

59,0
3.163,6

28,3
3.274,2

28,3
3.350,2

28,3
3.428,1

312,8

328,0

342,6

355,2

5.131,7

5.200,8

5.309,0

5.421,5

Driftsoverskud før anlæg

114,3

126,1

158,7

203,7

Skattefinansierede
anlægsudgifter, netto

147,3

141,3

171,9

218,8

Optagelse af lån

50,5

15,0

15,0

15,0

Forøgelse af
kassebeholdning

17,5

-0,2

1,8

-0,1

Bidrag til regionen
Drift i alt
Indtægter:
Kommunal udligning
Statstilskud
Særlige tilskud
Tilskud til styrkelse af
kommunernes likviditet
Kommunal indkomstskat
Øvrige skatter
Indtægter i alt

4.868,4
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Brugerfinansieret område

Nettotal - mio. kr.

Budget 2015

Budgetoverslag
2016

Budgetoverslag
2017

Budgetoverslag
2018

Løbende priser
Drift:
Affald og genbrug
Anlægsvirksomhed
I alt
Forskydninger på
mellemregning med Horsens
Kommune

-11,6

-11,6

-11,6

-11,9

36,8
25,2

10,2
-1,4

4,4
-7,2

2,4
-9,5

-25,2

1,4

7,2

9,5

Bemærkninger til budgetoversigt 2015-2018
Udgifter
Driftsudgifter
De skattefinansierede nettodriftsudgifter i budget 2015 fordeler sig på følgende måde:
mio. kr.
Serviceudgifter
Overførselsudgifter
Udgifter til forsikrede ledige
Indtægter fra den centrale refusionsordning
Aktivitetsbestemt medfinansiering
Ældreboliger
Tjenestemandspensioner,
forsyningsvirksomheder
I alt

Budget 2015
3.320,3
1.111,2
168,0
-22,7
300,4
-11,3
2,5
4.868,4

Serviceudgifter
Serviceudgifterne i budget 2015 udgør 3,320 mia. kr. og er 9 mio. kr. under den vejledende
serviceramme for 2015, der er udmeldt af KL
Samlet set indeholder budget 2015 et serviceudgiftsniveau, der svarer til niveauet i budget 2014.
Overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige
I forhold til budget 2014 forventes der i budget 2015 samlet set et fald i udgifterne vedr.
overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige. Det drejer sig hovedsagligt om et forventet fald i
udgifterne til forsikrede ledige. Generelt forventes der som følge af diverse lovændringer ændringer
i de forskellige udgiftsposter i forhold til 2014.
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Renter og afdrag
Renter:
mio. kr.
Renteindtægter af likvide aktiver
Renteindtægter af kortfristede tilgodehavender
Renteindtægter af langfristede tilgodehavender
Renteindtægter, i alt
Renteudgifter af udlæg vedr.
forsyningsvirksomheder
Renteudgifter af kortfristet gæld
Renteudgifter af langfristet gæld
Renteudgifter, i alt
Nettorenter, i alt

Afdrag:
mio. kr.
Afdrag, i alt ekskl. ældreboliger
Ældreboliger
Udlæg vedr.
forsyningsvirksomheder
Afdrag, i alt

2015
6,0
1,5
0,5
8,0

2016
6,0
1,5
0,5
8,0

2017
6,0
1,5
0,5
8,0

2018
6,0
1,5
0,5
8,0

1,5
2,0
24,4
27,9

1,2
2,0
23,4
26,6

1,0
2,0
21,9
24,9

1,0
2,0
21,9
24,9

19,8

18,6

16,9

16,9

2015
102,2
8,0

2016
102,2
8,1

2017
102,2
7,0

2018
102,2
7,0

7,9
118,1

8,1
118,4

8,4
117,6

8,4
117,6

Bidrag til regionen
Det kommunale udviklingsbidrag til regionen forventes at udgøre 11,1 mio. kr. i 2015. Det
forventede bidrag er beregnet på baggrund af det forventede befolkningstal for 2015 og et
forventet bidrag på 125 kr. pr. indbygger.
Indtægter
De budgetterede indtægter fra tilskud og udligning er blevet fastsat for 2015 på baggrund af
Økonomi- og Indenrigsministeriets udmelding af de generelle tilskud. Tilskud og udligningsbeløb er
for overslagsårene blevet budgetteret på baggrund af KL’s tilskudsmodel.
Tilskud og udligning
Horsens Kommune modtager 59,0 mio. i 2015 kr. til styrkelse af likviditeten. Kommunerne
modtager samlet set 3 mia. kr. til styrkelse af likviditeten i 2015. I årene 2016-2018 er der
indarbejdet en antagelse om, at kommunerne samlet set kun modtager 1 mia. kr. årligt til styrkelse
af likviditeten, og at denne ene milliard fordeles efter objektive kriterier, der vil indbringe Horsens
28,3 mio. kr. årligt.
Under tilskud og udligning er der afsat 24,7 mio. kr. i 2015 til imødegåelse af en eventuel negativ
efterregulering vedr. det budgetgaranterede område og beskæftigelsestilskuddet.
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Betingede bloktilskud
Der er budgetteret med, at kommunerne under et holder sig under de udmeldte rammer for
serviceudgifter, så det betingede bloktilskud, der for Horsens Kommune udgør 46,1 mio. kr.,
kommer til udbetaling.
Kommunal udligning
mio. kr.
Landsudligning og tilskud til
kommuner med højt
strukturelt underskud
Udligning af selskabsskat
Udligning vedr. udlændinge
Kommunal udligning, i alt
Statstilskud
mio. kr.
Ordinært statstilskud
Betinget statstilskud vedr.
serviceudgifter
Efterregulering
Statstilskud, i alt
Særlige tilskud
mio. kr.
Tilskud til kommuner med
mindre øer
Beskæftigelsestilskud
Særtilskudspuljer
Tilskud til et generelt løft af
ældreplejen
Tilskud til styrket kvalitet i
ældreplejen
Tilskud til bedre kvalitet i
dagtilbud
Omstillingspulje vedr.
folkeskolereformen
Tilskud vedrørende
skattenedsættelse i 2014
Særlige tilskud, i alt

2015

2016

2017

2018

1.165,3
17,6
-8,9
1.173,9

1.109,0
18,3
-9,2
1.118,2

1.131,4
19,2
-9,7
1.140,9

1.156,3
19,4
-10,2
1.165,5

2015
125,0

2016
130,1

2017
129,9

2018
131,7

46,1
-24,7
146,3

46,2
0,0
176,2

46,4
0,0
176,3

46,6
0,0
178,4

2015

2016

2017

2018

8,7
208,6
15,3

8,7
208,6
15,2

8,7
208,6
15,2

8,7
208,6
15,2

9,7

9,9

10,1

10,3

13,0

13,2

13,5

13,7

8,9

9,0

9,2

9,4

6,0

5,3

2,6

0,0

5,7
275,9

5,7
275,7

2,8
270,8

0,0
265,9

Særtilskud fra puljer
Horsens Kommune har søgt om tilskud i 2015 fra §16 puljen til vanskeligt stillede kommuner og
§17 puljen til kommuner med særlige sociale problemer i visse dele af kommunen.
Der er fra Økonomi- og Indenrigsministeriet meddelt et tilskud på 15,3 mio. kr. i 2015 fra puljen til
kommuner med særlige sociale problemer i visse dele af kommunen.
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Skatter
Størstedelen af skatteindtægterne kommer fra indkomstskat, efterfulgt af grundskyld og beløb fra
selskabsskat og dækningsafgift.
Kommunal indkomstskat
I forbindelse med budgetlægningen har kommunerne mulighed for at selvbudgettere
udskrivningsgrundlaget eller anvende et statsgaranteret beløb. Kommunen kan vælge at
selvbudgettere, hvis man forventer større indtægter end forudsat af staten. Vælger kommunen at
selvbudgettere tager kommunen selv risikoen, hvis udskrivningsgrundlaget viser sig lavere end
forudsat.
Til budget 2015 har Horsens kommune valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.
Kommunens eget udarbejdede skøn for udskrivningsgrundlaget i 2015 ligger på niveau med det
statsgaranterede udskrivningsgrundlag, hvilket betyder, at der ikke kan forventes et merprovenu
ved at vælge selvbudgettering frem for statsgaranti.
Udskrivningsprocenten er uændret på 25,2 % i 2015.
Indkomstskattegrundlaget for 2016-2018 er fastsat på baggrund af KL’s tilskuds- og skattemodel.
Øvrige skatter
mio. kr.
Selskabsskat
Forskerskat
Dødsboskat
Ejendomsskatter:
Grundskyld
Dækningsafgift af offentlige
ejendommes grundværdi
Dækningsafgift af offentlige
ejendommes forskelsbeløb
Dækningsafgift af
forretningsejendommes
forskelsbeløb
Øvrige skatter, i alt

2015

2016

2017

2018

55,2
0,2
0,2

57,3
0,2
0,2

59,0
0,2
0,2

59,1
0,2
0,2

231,3

244,4

257,3

269,8

0,7

0,7

0,7

0,7

4,6

4,6

4,6

4,6

20,6
312,8

20,6
328,0

20,6
342,6

20,6
355,2

Optagelse af lån
Der er budgetteret med en lånemulighed på 50,5 mio. kr. i 2015. Det drejer sig om lån til
energibesparende foranstaltninger samt byfornyelsesprojekter for 15 mio. kr. Herudover er der fra
Økonomi- og Indenrigsministeriet givet lånedispensation på samlet 35,5 mio. kr. i 2015.
Anlæg
I investeringsoversigt for 2015-2020 er der foretaget nogle justeringer i forhold til oversigten fra
budget 2014. Der er årligt flyttet 7 mio. kr. fra anlæg til drift vedr. IT- og effektiviseringspuljen.
Desuden er der under jordforsyning udskudt en række færdiggørelser af erhvervsgrunde, der
tidligere har været planlagt udført i 2016. Det samme gør sig gældende med tidligere budgetterede
udgifter til gadebelysningsplanen i 2016. Endvidere er de årlige forventede indtægter fra salg af
diverse bygninger hævet fra 5 mio. kr. til 7,5 mio. kr.
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Endvidere er der i 2015 afsat en pulje på 15 mio. kr. vedrørende overførte anlæg fra tidligere år til
imødegåelse af en evt. anlægssanktion fra staten.
I forbindelse med indgåelse af budgetaftalen blev der desuden afsat 4 mio. kr. årligt til mere
moderne sundhedscentre og den samlede anlægspulje på kulturområdet blev forøget med 1,7 mio.
kr.
I 2015 indeholder budgettet nettoanlægsudgifter for 147,3 mio. kr., som dækker over bruttoanlægsudgifter på 183,4 mio. kr. og anlægsindtægter på 35,1 mio. kr. Frem mod 2018 forventes
det årlige bruttoanlægsniveau at stige til ca. 250 mio. kr.
Likviditet:
Kommunerne har en lovmæssig forpligtigelse til at orientere økonomiudvalg og byråd om den
gennemsnitlige likviditet målt 365 dage bagud (kassekreditreglen). Falder den gennemsnitlige
likviditet til 0 eller derunder, kommer kommunen ”under administration”. Den seneste
gennemsnitlige likviditet i Horsens Kommune målt med udgangen af 3. kvartal 2014 udgjorde
254,6 mio. kr.
En prognose for likviditeten viser, at den gennemsnitlige likviditet i 2014 vil udgøre ca. 270 mio. kr.
Horsens Uddannelsescenter er solgt med udgangen af 2014, og fører til en forventning om en
gennemsnitlig likviditet i 2015 på ca. 370 mio. kr. – afhængig af den endelige balance mellem
udgifter og indtægter i 2015, brug af overførte anlægsmidler o.a.
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Investeringsoversigt 2015-2020
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Investeringsoversigt 2015-2020

Udvalgsopdelt

1.000 kr., 2015-priser

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

2.100

2.100

2.100

2.100

2.100

2.100

-7.500

-7.500

-7.500

-7.500

-7.500

25.000

25.000

1.400

1.400

1.400

1.400

1.400

13.500
-32.500
-19.000

38.500
-32.500
6.000

38.500
-32.500
6.000

13.500
-32.500
-19.000

13.500
-32.500
-19.000

Skattefinansieret område
Økonomi- og Erhvervsudvalget:
Jordforsyning:
Boliger:
Salg af boligjord
Erhverv:
Salg af erhvervsjord
Ubestemte formål:
Arealerhvervelser
Faste ejendomme:
Økonomiudvalgets pulje til bygningsvedligeholdelse m.m.
Pulje vedr. overførte anlæg

15.000

Salgsindtægter, diverse bygninger m.v.

-7.500

Udviklings- og kapacitetspulje

15.000

Forskydninger i langfristede tilgodehavender:
Indskud i Landsbyggefonden

1.400

Videreudvikling af Brædstrup by, indskud almene boliger

1.800

Økonomi- og Erhvervsudvalget i alt

Udgifter
Indtægter
Netto

45.300
-32.500
12.800
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Investeringsoversigt 2015-2020

Udvalgsopdelt

2015

1.000 kr., 2015-priser

2016

2017

2018

2019

2020

2.172

32.500

32.900

50.000

50.000

17.286

32.500

32.900

50.000

50.000

Børne- og Skoleudvalget
Dagtilbud til børn og unge:
Børnehavekapacitet, Langmark

3.000

Fremtidens pasningstilbud

6.286

Disponerede udgifter i 2014 (Daginst. Søndermark)

3.000

15.114

Folkeskoler:
Folkeskolereformens fysiske rammer - kapacitet,
pædagogik og renovering på skoleområdet
Børne- og Skoleudvalget i alt

Udgifter

12.286
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Investeringsoversigt 2015-2020

Udvalgsopdelt

2015

1.000 kr., 2015-priser

2016

2017

2018

2019

2020

Kulturudvalget
Fritidsfaciliteter:
Anlægsinvesteringer på Kulturområdet - herunder
idrætsanlæg og -haller samt fortsat udvikling på
Midtbyskolen

7.000

Omklædningsfaciliteter - Vesthallen

4.100

7.000

7.000

7.000

7.000

Udvidelse Forum Horsens, foyer

14.000

Udvidelse Forum Horsens, hal

14.000

Kulturudvalget i alt

Udgifter

11.100

7.000

7.000

7.000

35.000

7.000

7.000
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Investeringsoversigt 2015-2020

Udvalgsopdelt

1.000 kr., 2015-priser

2015

2016

2017

2018

2019

2020

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

15.000

14.600

Teknik- og Miljøudvalget
Jordforsyning:
Boligformål:
Nye byggemodninger
Boliger på Toften (Rolskoven), færdiggørelse

700

Boliger på Galgehøj, (Brokhøj), færdiggørelse

1.300
600

Bytoften, Sdr. Vissing, færdiggørelse
Ring Søpark

6.400
400

Boligudstykning, Røde Mølle Banke, færdiggørelse
Østerhåb, etape 4 (Rødtjørnen nord), færdiggørelse

800

Østerhåb, etape 5 (Hvidtjørnen nord), færdiggørelse

2.600

Galgehøj, Stensballe, byggemodning af 18 grunde,
færdiggørelse

800

Østerhåb, etape 6 (Hvidtjørnen syd)

8.600

Østerhåb, etape 3, (Mirabellehegnet mv.), færdiggørelse

7.400

Erhvervsformål:
Horsens Vest, 2. etape, færdiggørelse

3.200

Horsens Nord, 2. etape, færdiggørelse

2.300

Gl. Kirkevej, Egebjerg (Kærvej)

1.300

Horsens Vest 3. etape, vest for Kørupvej og syd for
Vrøndingvej
Horsens Nord, Parallelvej og Korden, færdiggørelse
Horsens Nord, Egeskovvej nord for Højvangsvej
Energivej, Brædstrup, færdiggørelse

2.500
10.300
4.000
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Investeringsoversigt 2015-2020

Udvalgsopdelt

2015

1.000 kr., 2015-priser

2016

2017

2018

2019

2020

5.000

Virkefeltet, Brædstrup, færdiggørelse
Faste ejendomme:
Energibesparende foranstaltninger
Bygningsvedligeholdelse
Energimærkning af kommunale ejendomme
Byfornyelse, nye udvalgte områder

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

2.400

2.400

2.400

2.400

2.400

2.400

500

500

500

500

500

500

5.200
-2.600

5.200
-2.600

5.200
-2.600

5.200
-2.600

5.200
-2.600

5.200
-2.600

35.000
5.000
30.000

35.000
10.000
25.000

40.000
40.000

50.000
20.000

60.000

60.000

10.000

15.000

15.000

15.000

15.000

5.800

5.800

5.800

5.800

5.800

5.800

500

500

500

500

500

500

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

10.000

10.000

10.000

Kommunale veje:
Vejplan
- Motorvejstilslutning Hatting
- Omfartsvej syd om Horsens
Vejvedligeholdelse
Trafiksikkerhed/cykelstier
Trafikstøj
Forbedring af trafikafvikling i kryds
Udvidelse af Nordrevej

4.200

Gadebelysning

10.000

0

10.000

1.500

1.500

1.500

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

125.000
-2.600
122.400

171.500
-2.600
168.900

158.500
-2.600
155.900

158.100
-2.600
155.500

Administrativ organisation
Stærke lokalmiljøer - helhedsplaner
Byudviklingspujle
Aktivitetspark i Brædstrup

Teknik- og Miljøudvalget i alt

400
Udgifter
Indtægter
Netto

109.200
-2.600
106.600

125.600
-2.600
123.000
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Investeringsoversigt 2015-2020

Udvalgsopdelt

2015

1.000 kr., 2015-priser

2016

2017

2018

2019

2020

Velfærds- og Sundhedsudvalget
Ældreområdet:
Akutboliger

500

9.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Udgifter
Indtægter
Netto

4.500
0
4.500

13.000
0
13.000

4.000
0
4.000

4.000
0
4.000

0
0
0

0
0
0

Udgifter

182.386

176.386

207.000

253.900

257.000

228.600

Indtægter
Netto

-35.100

-35.100

-35.100

-35.100

-35.100

-35.100

147.286

141.286

171.900

218.800

221.900

193.500

Moderne og imødekomne sundhedscentre

Velfærds- og Sundhedsudvalget i alt

Skattefinansieret område i alt
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Investeringsoversigt 2015-2020

Udvalgsopdelt

2015

1.000 kr., 2015-priser

2016

2017

2018

2019

2020

Brugerfinansieret område
Teknik- og Miljøudvalget
Forsyningsvirksomheder:
Renovation m.v.:
Affaldsplan 2013-2024
Deponeringsanlæg

36.475

9.810

4.050

2.105

344

344

344

344

344

344

Teknik- og Miljøudvalget i alt

Udgifter

36.819

10.154

4.394

2.449

344

344

Brugerfinansieret område i alt

Udgifter

36.819

10.154

4.394

2.449

344

344
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Investeringsoversigt 2015-2018
Opdelt efter hovedkonti og funktioner
Rådighedsbeløb

1.000 kr.

Anlægsbevillingsdato

Ajourført
anlægsbevillingsdato

Anlægsbevilling

Startår

Slutår

Forventet
rådighedsbeløb
ultimo
2014

Løbende priser

2015

2016

2017

Efterfølgende år
Ekskl.
puljebeløb

2018

2015-priser

00 Byudvikling, bolig- og
miljøforanstaltninger

00.22 Jordforsyning:
00.22.02 Boligformål:
Boliger på Toften (Rolskoven)

23.10.2007
18.12.2007

27.01.2009
26.08.2008

7.992
-5.800

2007

2018

7.292
-2.031

700

Boliger på Galgehøj, (Brokhøj)

22.05.2007

23.11.2010

28.584

2007

2018

25.601

1.300

18.12.2007
Bytoften, Sdr. Vissing

24.04.2007

-4.569
22.09.2009

26.02.2008
Ring Søpark

27.05.2008

1.860

-4.569
2007

2018

1.265

600

2008

2018

37.490

6.400

-1.925
26.04.2011

44.763
-3.154

Boligudstykning, Røde Mølle Banke

01.01.2007
01.01.2007

4.304
18.12.2007

-2.609

-3.722
2006

2017

3.971
-2.609

400
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1.000 kr.

Anlægsbevillingsdato

Ajourført
anlægsbevillingsdato

Anlægsbevilling

Startår

Slutår

Forventet
rådighedsbeløb
ultimo
2014

2015

2016

Løbende priser

Byggemodning Østerhåb, 4. etape (Rødtjørnen)

28.09.2010

4.229

28.09.2010

14.681

2010

2015

26.04.2011

27.09.2011

5.290

2011

2015

28.06.2011

23.10.2012

25.362

2011

2015

22.05.2007
26.02.2008

Salg af boligjord
Nye byggemodninger

23.09.2008

37.004
-45.925

11.434

2.600

4.146

800

-2.290

2011

2016

-13.631
Østerhåb 3. etape (Mirabellehegnet)

800

-14.378

-2.290
Byggemodning Østerhåb, 6. etape (Hvidtjørnen
syd)

2.673
-37.100

-14.303

Galgehøj, Stensballe, byggemodning 18 grunde

2018

2015-priser

-37.074
Byggemodning Østerhåb, 5. etape
(Hvidtjørnen)

2017

16.699

8.600

-18.773
2007

2014

30.044

7.400

-23.588
-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Efterfølgende år
Ekskl.
puljebeløb
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1.000 kr.

Anlægsbevillingsdato

Ajourført
anlægsbevillingsdato

Anlægsbevilling

Startår

Slutår

Forventet
rådighedsbeløb
ultimo
2014

2015

Løbende priser

2016

2017

2018

2015-priser

Efterfølgende år
Ekskl.
puljebeløb

00.22.03 Erhvervsformål:
Energivej, Brædstrup

01.01.2007
18.12.2007

23.10.2007

7.031
-1.772

2006

2018

3.031
-1.772

4.000

Virkelyst (Virkefeltet), Brædstrup

27.01.2009

27.09.2011

2009

2018

01.01.2007
18.12.2007

23.06.2009

2006

2018

3.244
-4.581
33.692
-25.518

5.000

Færdiggørelse af Mossvej

3.222
-4.581
33.861
-28.270

Færdiggørelse af Højvangsvej

01.01.2007
18.12.2007

20.844
-55.678

2006

2018

18.712
-55.678

2.300

2.810
-2.156

2007

2018

1.484
-2.258

1.300

8.217
-12.775

2006

2018

5.717
-12.775

2.500

161.595
-54.962
205.111
-19.625

2005

2018

158.142
-54.962
173.107
-19.625

10.300

Gl. Kirkevej, Egebjerg (Kærvej)

22.05.2007
18.12.2007

Parallelvej og Korden, Gedved

01.01.2007
26.06.2007

Byggemodning nord for Højvangsvej
Ny byggemodning vest for Kørupvej
Salg af erhvervsjord

01.01.2007
01.01.2007
26.06.2006
26.06.2006

24.06.2008

18.12.2007
25.03.2008

3.200

29.600
-5.000

-5.000

-5.000

-5.000
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1.000 kr.

Anlægsbevillingsdato

Ajourført
anlægsbevillingsdato

Anlægsbevilling

Startår

Slutår

Forventet
rådighedsbeløb
ultimo
2014

2015

2016

Løbende priser

2017

Efterfølgende år
Ekskl.
puljebeløb

2018

2015-priser

00.22.05 Ubestemte formål:
Arealerhvervelser

10.000

10.000

10.000

10.000

25.000

25.000

00.25 Faste ejendomme:
00.25.13 Andre faste ejendomme:
Pulje til udvikling og kapacitet
Energibesparende foranstaltninger

15.000
23.03.2010

16.151
-48

2010

26.653
-48

13.000

13.000

13.000

13.000

Bygningsvedligeholdelse

2015

2018

2.400

2.400

2.400

2.400

Økonomiudvalgets pulje til bygningsvedligeholdelse m.m.

2015

2018

2.100

2.100

2.100

2.100

Salgsindtægter, diverse bygninger m.v.

2015

2018

-7.500

-7.500

-7.500

-7.500

500

500

500

500

5.200
-2.600

5.200
-2.600

5.200
-2.600

5.200
-2.600

7.000

7.000

7.000

7.000

Energimærkning af kommunale
ejendomme

27.03.2007

22.09.2009

3.468

2007

6.468

Pulje vedr. overførte anlæg

15.000

00.25.15 Byfornyelse:
Byfornyelse, nye udvalgte områder

23.06.2009
23.06.2009

23.11.2010
23.11.2010

16.372
-8.186

2009
2009

26.372
-13.186

00.32 Fritidsfaciliteter
00.32.31 Stadion og idrætsanlæg
Anlægsinvesteringer på Kulturområdet

2015

2020

14.000
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1.000 kr.

Anlægsbevillingsdato

Ajourført
anlægsbevillingsdato

Anlægsbevilling

Startår

Slutår

Forventet
rådighedsbeløb
ultimo
2014

2015

2016

Løbende priser
Omklædningsfaciliteter Vesthallen

2017

Efterfølgende år
Ekskl.
puljebeløb

2018

2015-priser
2015

2015

4.100

Udvidelse af Forum Horsens, foyer

14.000

Udvidelse af Forum Horsens, hal

14.000

00 Byudvikling, bolig- og
miljøforanstaltninger i alt

63.400

41.100

50.100

88.100

71.600

01 Forsyningsvirksomheder m.v.
01.38 Affaldshåndtering
Affaldsplan 2013-2024 Dagrenovation m.v.

17.12.2013

29.120

2014

2018

4.250

19.240

2.550

2.000

1.080

Affaldsplan 2013-2024 Storskrald m.v.

17.12.2013

26.020

2014

2018

3.240

17.235

2.535

2.005

1.005

Affaldsplan 2013-2024 Farligt affald

17.12.2013

4.690

2014

2018

20

4.650

10

10

Affaldsplan 2013-2024 Mellemdepot

17.12.2013

9.600

2014

2018

9.480

75

35

10

Deponeringssanlæg

01.01.2007

5.193

2007

2020

4.843

344

344

344

344

688

36.819

10.154

4.394

2.449

688

01 Forsyningsvirksomheder m.v. i alt
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1.000 kr.

Anlægsbevillingsdato

Ajourført
anlægsbevillingsdato

Anlægsbevilling

Startår

Slutår

Forventet
rådighedsbeløb
ultimo
2014

2015

2016

Løbende priser

2017

Efterfølgende år
Ekskl.
puljebeløb

2018

2015-priser

02 Transport og infrastruktur
02.28 Kommunale veje
02.28.22 Vejanlæg:
Omfartsvej syd om Horsens

28.08.2007

29.04.2014

12.050

2007

2016

5.354

30.000

25.000

Trafiksikkerhed/cykelstier

27.11.2007

28.09.10

12.324

2007

2018

7.745

5.800

5.800

5.800

5.800

130

2013

2020

2.030

500

500

500

500

Motorvejstilslutning Hatting

2015

2018

5.000

10.000

40.000

20.000

Vejvedligeholdelse

2016

2020

10.000

15.000

15.000

Vejplan

2014

2020

Trafikstøj

30.000

120.000

02.28.23 Standardforbedringer af
færdselsarealer:
Forbedring af trafikafvikling i kryds

28.08.2007

3.000

Udvidelse af Nordrevej
Gadebelysningsplan/renovering
02 Transport og infrastruktur i alt

13.12.2011

7.337

2007

3.109

2016

2016

2012

2022

1.100

1.100

1.100

1.100

10.000

10.000

30.000

72.400

82.400

150.000

4.200
17.000

10.000
52.400

56.600
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1.000 kr.

Anlægsbevillingsdato

Ajourført
anlægsbevillingsdato

Anlægsbevilling

Startår

Slutår

Forventet
rådighedsbeløb
ultimo
2014

2015

2016

Løbende priser

2017

2018

2015-priser

Efterfølgende år
Ekskl.
puljebeløb

03 Undervisning og Kultur
03.22 Folkeskolen m.m.
03.22.01 Folkeskoler:
Folkeskolens fysiske rammer

2016

2020

03 Undervisning og Kultur

0

2.172

32.500

32.900

100.000

2.172

32.500

32.900

100.000

05 Sociale opgaver og beskæftigelse
05.25 Dagtilbud til børn og unge
05.25.14 Integrerede daginstitutioner:
Børneenhed Søndermark

23.04.2013

28.000

2013

2015

28.000

3.000

Fremtidens pasningsmuligheder i Midtbyen

2014

2016

6.286

Børnehavekapacitet Langmark

2015

2015

3.000

Akutboliger

2015

2016

500

9.000

Moderne sundhedscentre

2015

2018

4.000

4.000

4.000

4.000

16.786

28.114

4.000

4.000

15.114

05.32 Tilbud til ældre og handicappede
05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og
handicappede:

05 Sociale opgaver og beskæftigelse i alt

0
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1.000 kr.

Anlægsbevillingsdato

Ajourført
anlægsbevillingsdato

Anlægsbevilling

Startår

Slutår

Forventet
rådighedsbeløb
ultimo
2014

2015

Løbende priser

2016

2017

2018

2015-priser

Efterfølgende år
Ekskl.
puljebeløb

06 Fællesudgifter og administration m.v.
06.45 Administrativ organisation
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger:
Byudviklingsplan

26.08.2008
26.08.2008

Stærke lokalmiljøer - helhedsplaner

27.05.2014

Aktivitetspark i Brædstrup
06 Fællesudgifter og administration m.v.

24.04.2012

25.169
-2.100

2008
2008

1.273

2014

2017

2016

2016

22.813
-1.450

10.000

10.000

10.000

1.273

1.500

1.500

1.500

10.000

20.000

20.000

400
11.500

11.900

11.500

10.000

Indskud i Landsbyggefonden

1.400

1.400

1.400

1.400

Videreudvikling af Brædstrup by, indskud almene
boliger

1.800

08 Balanceforskydninger

3.200

1.400

1.400

1.400

184.105

151.440

176.294

221.249

08 Balanceforskydninger
Forskydninger i langfristede tilgodehavender:

Investeringsoversigt i alt

342.288
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Budgetaftale, generelle bemærkninger til budgettet
samt udvalgenes bemærkninger

09.09.2014

Budgetaftale 2015 – Horsens Kommune
Horsens er en vækstkommune - kendt for koncerter og
FÆNGSLET
Horsens er en vækstkommune. I 2014 rykkede Horsens Kommune op på en tredjeplads i befolkningsvækst og rundede ved årsskiftet 85.662 borgere.
Forligspartierne ønsker fortsat at sikre befolkningstilvæksten i Horsens Kommune. Dette sker via en
ambitiøs erhvervs- og bosætningsstrategi, en fortsat udvikling af de kommunale servicetilbud og videreførelse af vores succesfulde branding af Horsens som landskendt for koncerter og FÆNGSLET.
Forligspartierne har besluttet, at Horsens Kommune ultimo 2017 køber FÆNGSLET og de store omkringliggende arealer. FÆNGSLET overdrages til Fonden FÆNGSLET, hvorved der skabes den
ejerform, som giver de optimale rammer for en fortsat udvikling af FÆNGSLET til et besøgsmål i international særklasse. Kommunen vil sikre, at koncerter, Middelalderfestival og andre events fortsat
kan finde sted på og ved FÆNGSLET.

1.

Horsens Kommunes økonomiske politik

Danmarks økonomi er fortsat i en tilpasningsfase, som indebærer en stram statslig styring af kommunerne. Den stramme styring kræver en overholdelse af både drifts- og anlægsrammer.
Horsens Kommunes svar på de skarpe statslige krav er en økonomisk politik, der har stort fokus på
effektivisering af opgaveløsningen. Der kræves en fortsat udvikling af kvaliteten i den kommunale
opgaveløsning med fokus på tilfredshed hos brugere og borgere. Det er samtidig vigtigt, at medarbejderne trives i organisationen.
Forligspartierne ønsker at anerkende den måde, hvorpå ledere og medarbejdere har påtaget sig den
store opgave. Omverdenens krav til kommunen betyder, at netop effektiviseringsopgaven lige nu er
en af de væsentligste og mest udfordrende udviklingsopgaver i Horsens Kommune.
Opgaven kræver tid til, at tilpasninger og forandringer kan ske i god dialog med medarbejdere, borgere og erhvervsliv. Opgaveløsningen skal også fremover basere sig på gensidighed og tillid. Gensidighed og tillid er et godt grundlag for et samarbejde omkring løbende effektiviseringer og intelligent
ressourceudnyttelse.
Forligspartierne lægger derfor vægt på at respektere de igangværende udviklings- og budgetprocesser, som nyder opbakning fra både medarbejdere og ledere i organisationen.
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Der er enighed om, at det eneste område, hvor der i budget 2015-2018 besluttes nye effektiviseringer, er den centrale administration på Rådhuset. På alle andre områder reduceres ikke i forhold til de
udmeldte rammer for budgettet.
Forligspartierne vil undgå, at uforudsete merudgifter på ikke styrbare områder tvinger kommunen til
at gennemføre pludselige og uplanlagte besparelser og afskedigelser. Derfor styrkes likviditeten.

1.1. Behov for en ændret styring af anlægsudgifterne
Der er grund til at forvente, at regeringen fremover ikke kun vil styre kommunerne hårdt på driftsrammerne men også på anlægssiden. I lighed med budget 2014 afsættes en udviklings- og kapacitetspulje på anlægsbudgettet, der udgør 15 mio. kr. i 2015. Direktionen pålægges at styre summen
af anlægsudgifter, så de ikke overstiger summen af afsatte rådighedsbeløb i budget 2015, hvorved
der skabes sikkerhed mod anlægssanktioner fra staten. I 2017 og 2018 afsættes en udviklings- og
kapacitetspulje på 25 mio. kr. i hvert af årene til brug for bl.a. udgifter vedr. fast ejendom.

1.2. Reduktion af administrative udgifter på Rådhuset
Det vurderes, at mulighederne for at gennemføre effektiviseringer er bedre på det egentligt administrative område end på andre områder. Derfor sættes et mål for lønudgiftsreduktionen på i alt 5%
(svarende til 13 stillinger) for perioden 2015-2018 på de administrative lønudgifter på Rådhuset.
Merbesparelsen i forhold til rammeudmeldingen anvendes i 2015 og 2016 til effektiviseringsinvesteringer på det administrative område men tilføres herefter kassen.

1.3. Borgerrådgivning
For de fleste borgere er kommunen den offentlige myndighed, som man har mest kontakt med. Derfor er det vigtigt, at kommunens medarbejdere har et godt samarbejde med borgerne, og at borgerne
bliver hørt. For at understøtte retssikkerheden for såvel borgere som medarbejdere samt fastholde
en fælles tillid til den kommunale administration oprettes en uafhængig og uvildig borgerombudsmandsfunktion.
Randers, Skanderborg, Favrskov og Norddjurs kommuner har etableret en fælles borgerrådgiverfunktion, som er uafhængig af den enkelte kommunes administration, og som har reference direkte til
byrådet. Borgerrådgiveren yder rådgivning og vejledning direkte til den enkelte borger og fører tilsyn
med administrationen. Tilsynet afrapporteres en gang årligt til byrådet.
Erfaringerne fra de nævnte kommuner er, at en borgerrådgiver skaber tryghed og retssikkerhed hos
borgerne og aflaster medarbejderne i situationer med konflikter. Det er derfor forventningen, at borgerrådgiveren er et bidrag til på samme tid at fastholde retssikkerhed og et godt arbejdsmiljø især på
de borgerrettede myndighedsområder.
Der afsættes 0,6 mio. kr. årligt med henblik på, at Horsens Kommune kan søge optagelse i den uafhængige borgerrådgivning.
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2. Oplevelser i særklasse
I Horsens Kommune har satsningen på oplevelser og events i særklasse altid gået hånd i hånd med
det strategiske arbejde om at gøre Horsens til en attraktiv bosætningskommune.
Forligspartierne vil sikre de bedste betingelser for den fortsatte befolkningstilvækst i hele kommunen.
Dette sker via en ambitiøs bosætningsstrategi, der både indebærer en fortsat udvikling af de kommunale servicetilbud og en fortsættelse af den succesfulde branding af Horsens som kendt for koncerter og FÆNGSLET.

2.1. FÆNGSLET
Forligspartierne har besluttet, at Horsens Kommune ultimo 2017 køber FÆNGSLET og de store omkringliggende arealer. FÆNGSLET overdrages til Fonden FÆNGSLET, hvorved der skabes den
ejerform, som giver de optimale rammer for en fortsat udvikling.
Ambitionsniveauet er at gøre FÆNGSLET til et besøgsmål og koncertsted i international særklasse,
og der lægges vægt på. at Fonden FÆNGSLET styrker det kommercielle element.
Arealerne omkring FÆNGSLET lokalplanlægges som koncert- og arrangementsområde med mulighed for erhvervs- og institutionsbyggeri, som passer naturligt ind i FÆNGSLET’s formål.
Forligspartierne betragter jordkøbet som en langsigtet investering til byudviklingsformål, såfremt anvendelsen til koncert- og festivalformål om eksempelvis 20 år ikke længere er aktuel.
Horsens Kommune erhverver fængselsbygningerne og arealerne rundt omkring fængselsbygningerne ultimo 2017 fra statens ejendomsselskab Freja. FÆNGSLET overdrages til Fonden FÆNGSLET,
og frem til overdragelsen ydes et årligt tilskud på 2 mio. kr. til drift og anvendelse af det samlede
grundareal. Samtidig får Horsens Kommune ret til ’kommunale dage’ og til at benytte lokaler i et større omfang end i dag.

2.2. Analyse af museumsområdet
Med købet af FÆNGSLET er der skabt sikkerhed for, at Fængselsmuseet kan videreudvikles med et
nationalt og internationalt perspektiv. I forlængelse heraf anmodes Kulturudvalget om at analysere
mulighederne for at samle museumsaktiviteterne på færre adresser samt overveje mulighederne for
at optimere organiseringen af museerne.

2.3. Særlige kulturbegivenheder - liv i midtbyen og på havnen
Horsens Kommunes brand som koncertby skal fastholdes via et godt og tæt samarbejde med kommunens aktører på området. En stor del af koncertbrandet vil fremadrettet være knyttet til FÆNGSLET. Andre begivenheder som eksemplevis speedway understøtter også i fremtidens Horsens’
brand som en aktiv og dynamisk kommune.
Parallelt hermed ønsker forligspartierne, at der fokuseres på andre typer af events, kultur- og idrætsaktiviteter, som kan medvirke til udviklingen af Horsens midtby og de bynære havnearealer, eksempelvis kulturtilbud målrettet børn og unge, street events og idrætsarrangementer. Forligspartierne
lægger vægt på, at disse begivenheder udvikles i tæt samarbejde med foreninger, forretningsdrivende og andre relevante aktører. Der afsættes årligt en pulje på 0,5 mio. kr. under Kulturudvalget til udvikling af denne type events og aktiviteter.
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2.4. Byudvikling i Horsens
Forligspartierne lægger stor vægt på at vedligeholde og udvikle Horsens midtby, så den udgør en
god ramme for et attraktivt handelsliv og anledning til aktivitet og oplevelser for borgere og besøgende. Der igangsættes en udarbejdelse af en udviklingsplan for midtbyen.
Forligspartierne lægger stor vægt på, at udviklingsplanen understøtter handelslivet, og at midtbyprojekterne planlægges i tæt dialog med de daglige brugere af midtbyen, samt Cityforeningen og dennes medlemmer.
Derudover har indfaldsvejene til Horsens et meget varieret udtryk. Forligspartierne anmoder Udvalget for Teknik og Miljø om at drøfte mulighederne for indsatser, der kan løfte niveauet, hvor det er
ønskeligt.
Byyudviklingspuljen, der årligt udgør 10 mio. kr., understøtter byudviklingen i Horsens. Hovedparten
af puljen anvendes til at understøtte den fysiske byudvikling, jf. afsnit 5.3.
De seneste år er en andel af den afsatte pulje blevet anvendt til at skabe aktiviteter med eksempelvis
gynger, trampoliner, skaterbane og andre indslag i bybilledet. Fremover vil en andel i størrelsesordnen 2-2,5 mio. kr. af puljen fortsat blive anvendt til at skabe aktiviteter og oplevelser i midtbyen, på
havnen og i parkerne, samt forbedre det visuelle udtryk ved indfaldsvejene til Horsens. Yderligere
ønskes det, at tankerne om folkeskov indgår i Udvalget for Teknik og Miljø’s videre overvejelser om
udviklingen af grønne områder i byen.

2.5. Bevægelsespark i Bygholm Park
Horsens Kommune har i Bygholm Park et unikt centralt beliggende rekreativt område. En park der
bruges af unge som gamle og til udflugter og motion.
Forligspartierne er enige om at udvikle dette område og gøre det til et epicenter for motion og bevægelse for alle aldersgrupper. En udvikling der skal ske under hensyntagen til parkens natur og æstetiske fremtoning.
Forligspartierne ønsker derfor i 2015 fremlagt et forslag til en udvikling af parken, der baserer sig på
de nyeste erfaringer. Forligspartierne ser gerne, at forslaget realiseres i samarbejde med eksterne
aktører og mulighederne for ekstern medfinansiering afsøges. Projektet skal søges realiseret inden
for de eksisterende rammer af byudviklingspuljen, jf. afsnit 2.4.

2.6. Aktivitetspark Brædstrup
I forbindelse med budgetforliget for 2014 blev det aftalt, at der skal udarbejdes en udviklingsplan for
Brædstrup, og der blev afsat midler til borgernes varetagelse af byens grønne arealer. Udviklingsplanen følger efter den forskønnelse, som Brædstrup by har været igennem de seneste år.
Udviklingsplanen skal udarbejdes i samarbejde med lokale aktører og skal i lighed med helhedsplanerne for mellembyerne udstikke visionerne for den videre udvikling af Brædstrup.
Som en del af udviklingsplanen lægger forligspartierne vægt på, at der indarbejdes etableringen af
en aktivitetspark i Brædstrup til glæde for unge som gamle.
Forligspartierne prioriterer 400.000 kr., der afsættes i 2016 til realisering af udviklings- og aktivitetsplanen for Brædstrup, idet Udvalget for Teknik og Miljø har mulighed for at prioritere en påbegyndelse i 2015.
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2.7. Investeringer på kulturområdet
Den netop gennemførte halanalyse anviser, at der ikke er behov for bygning af egentlige idrætshaller
og viser muligheder for driftsoptimeringer af størrelsesordenen 400.000 kr. årligt. Analysen viser, at
der i mellembyerne i de kommende år bør fokuseres på at få opdateret og udbygget fritidsfaciliteter,
således at de er egnet som mødested for beboerne. Specielt peges på et behov i Lund, fordi der
sker en byudvikling i området.
På musikskoleområdet vil indflytningen på Midtbyskolen naturligt afføde behov for yderligere investeringer i de kommende år, ligesom løbebanen i Dagnæs kræver en afløser.
Derfor afsættes årligt en samlet investeringsramme på 7 mio. kr. i de kommende 6 år, hvilket sammen med en driftsoptimering giver Kulturudvalget mulighed for at prioritere på tværs af udvalgtes ansvarsområder. Det betyder et årligt løft af anlægsmulighederne på 1,7 mio. kr. udover de midler, der
kan tilvejebringelse ved driftsoptimering.
Kulturudvalget vil herudover undersøge driftsoptimeringsmulighederne på biblioteksområdet.

2.8. Bycyklerne
I samarbejde med byens turismeaktører og via donation fra privat fond er der etableret bycykler i
Horsens Kommune, der er målrettet kommunens turister og gæster.
Forligspartierne lægger vægt på, at driften og den videre udvikling af bycykelprojektet sker i samarbejde med Visit Horsens, beskæftigelsesområdet og kommunens øvrige turismeaktører. Der afsættes årligt 150.000 kr. til den løbende drift og udvikling af bycykel-projektet.

2.9. Cykelturisme i Brædstrup-området
I forbindelse med etablering af bycyklerne i Horsens Kommune blev der oprettet en lånestation ved
Pejsegården i Brædstrup, hvilket har været et aktiv for byens besøgende. Desuden ønsker forligspartierne at få forelagt et forslag til en plan for generelt at fremme cykelturisme med udgangspunkt i
Brædstrup. Der afsættes 100.000 kr. til formålet.

2.10.

Udvikling af turismen omkring Gudenåen

Der er planer om at styrke arbejdet i Gudenåkommiteen. Horsens Kommunes årlige bidrag forøges
med 70.000 kr., så det årlige bidrag forøges til 133.000 kr.
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3. Vækst og udvikling i erhvervslivet
Horsens Kommune prioriterer arbejdet med at fremme udvikling og vækst i vores erhvervsliv, og der
skal fokus på at fastholde og tiltrække virksomheder gennem optimale rammevilkår, høj service og
ideelle betingelser for iværksætteri. Der optages drøftelser med Business Horsens om, hvordan det
forbedrede nationale og internationale erhvervsklima kan udnyttes til at tiltrække nye virksomheder til
Horsens Kommune. De nye aktiviteter finansieres gennem omprioritering indenfor rammen af det allerede budgetlagte tilskud til Business Horsens.

3.1. Erhvervskontakten
Horsens Kommune er en vækstkommune, både hvad angår befolkningstal og erhvervsvirksomheder.
Forligspartierne mener, at det er afgørende, at virksomhederne oplever en hurtig, korrekt og effektiv
sagsbehandling i forhold til etablering og udvidelse.
Horsens Kommune har derfor etableret Erhvervskontakten, der koordinerer komplekse sager med
henblik på, at der sker en forventningsafstemning omkring sagens forløb, at virksomhederne mødes
af faglige kompetente medarbejdere, og at den endelige afgørelse både er i overensstemmelse med
omverdenens krav og virksomhedens muligheder.

3.2. Byggesager
Horsens Kommune lægger meget stor vægt på at skabe gode rammer for udvikling af erhvervs- og
boligbyggeriet i hele kommunen. Horsens Kommune skal være serviceorienteret og i god dialog med
private investorer for at sikre realiseringen af projekter på den bedst mulige måde.
I bestræbelserne på yderligere at modernisere og effektivisere byggesagsbehandlingen indføres i efteråret 2014 og foråret 2015 en digital løsning for byggeansøgninger og sagsbehandling. Med henblik på at lette borgernes og virksomhedernes overgang til det nye digitale system, gennemføres i
indkøringsfasen en meget omfattende informations- og undervisningskampagne. Kampagnen vil bl.a.
bestå af informationsmøder for borgere og forskellige branchetyper, pressemeddelelser, skriftlige
vejledninger på kommunens hjemmeside, særlig uddannelse af medarbejdere i borgerservice, tilbud
om møde med byggesagsbehandlere. Yderligere skal flest mulige kommunale oplysninger, som
bygherrerne efterspørger i deres projektering, være tilgængelige digitalt. Digitaliseringen vil efter en
indkøringsperiode give ansøgere en forenklet og effektiv proces for byggetilladelse, og det forventes
endvidere at medføre en reduktion i omkostningerne og prisen for byggesagsbehandlingen.
Forligspartierne er enige om, at byggesagsbehandlingen i Horsens Kommune skal være blandt de
absolut bedste i landet. Et år efter indkøringen ønskes indført løbende målinger og evalueringer af
brugernes oplevelse af og tilfredshed med byggesagsbehandlingen, samt - hvor det er muligt benchmarking med andre kommuner. Måling og benchmarking skal bl.a. omfatte servicetilgang, dialogform, proces- og forventningsafstemning, faglighed og ikke mindst sagsbehandlingstid.
Resultaterne fra målingerne anvendes i det løbende arbejde med at optimere samarbejdet mellem
ansøgere og sagsbehandlere. Forligspartierne ønsker tilfredshedsundersøgelserne gennemført med
ekstern evaluering og resultaterne løbende synliggjort på kommunens hjemmeside.
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Forligspartierne tilfører 1 mio. kr. årligt til indsatsen for at sikre en lav sagsbehandlingstid og høj brugertilfredshed på kommunens byggesagsbehandling. Der sigtes mod en sagsbehandlingstid på 4
uger for ’standard-sager’. Ressourcebehovet evalueres to år efter implementeringen af det nye digitale byggesagsbehandlingssystem.

3.3. Udvikling i landdistrikterne
Horsens Kommune ønsker befolkningstilvækst i hele kommunen – i byerne så vel som i mellembyerne og landsbyerne.
Der skal udarbejdes en samlet politik for udviklingen af landdistrikterne, hvor natur og miljø styrkes
gennem konkrete tiltag og samtidig understøtter rekreative formål. Endvidere skal der skabes rum for
udviklingen af bosætningsmuligheder, landbrug og beskæftigelse i fødevareindustrien.
Vigtigt i denne sammenhæng er en mere detaljeret sikring af kommunens grundvandsressourcer,
der oftest er beliggende i landdistrikterne, og som er afgørende for den fortsatte befolkningsvækst i
Horsens Kommune. Forligspartierne ønsker derfor i 2015/2016 forelagt en samlet plan for sikringen
af kommunens grundvandsressourcer.

3.4. Grøn satsning på energi og vand
Vi har i Horsens nogle unikke styrkepositioner indenfor energi, vand, forsyning og byggeri, som
kommunens erhvervsliv, videns- og uddannelsesinstitutioner og forsyningsselskaber hver især besidder. Samarbejdet om forsyning - byggeri, vand og energi - forener disse styrkepositioner og skaber synergi i konstruktive samarbejdsfora. Dette er yderligere styrket ved, at VIA fra 2015 udbyder
den nye forsyningsingeniøruddannelse, der er udviklet sammen med branchen og bredt efterspurgt.
Horsens Kommune indgår i et partnerskab med Insero, VIA og Horsens Vand om at facilitere et udviklingsmiljø, der kan gøre Horsens Kommune førende indenfor forsyningsområdet og tiltrække virksomheder og forskere fra Danmark og udlandet. Desuden skal satsningen understøtte kommunens
og VIA’s strategiske samarbejde med Chengdu omkring samme områder.
Det er en central målsætning, at denne erhvervssatsning sigter mod at generere vækst i erhverv og
beskæftigelsen.
Forligspartierne nedsætter en politisk styregruppe med repræsentanter fra forligspartierne og med
borgmesteren som formand. Styregruppen skal sikre gennemførelsen af Horsens Kommunes ambitiøse klimaplan og realisere andre grønne initiativer inden for energi og vand og byggeriområdet.
Den politiske styregruppe har to årlige møder med Klimarådet.
Der afsættes et årligt budget på 1,0 mio. kr. til den grønne satsning på forsyningsområdet, herunder
ansættelse af en projektleder. Midlerne tilføres med halv virkning i 2015, og fuld virkning fra 2016.
Denne forstærkede erhvervsindsats på forsyningsområdet sigter mod at skabe vækst og arbejdspladser i eksisterende virksomheder, samt at tiltrække nye virksomheder indenfor forsyningsområdet.
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3.5. Flere uddannelser i midtbyen
Banegårdsgrunden tilbyder en ideel beliggenhed for uddannelser, og er attraktiv for studerende, som
pendler med tog eller bus. Desuden vil de studerende sætte et værdifuldt præg på livet i Horsens
midtby.
Forligspartierne ønsker, at flest mulige ungdoms- og voksenuddannelsestilbud etableres på Banegårdsgrunden. Der skal ske et udbud af grunden, hvor der søges en privat entreprenør, som på aftalte vilkår om trinvis overtagelse kan gennemføre planen over en årrække. Forligspartierne mødes og
tager stilling til de konkrete udbudsvilkår inden forelæggelse for Økonomi- og Erhvervsudvalget.

3.6. Studentervæksthuset videreføres
Horsens Kommune og VIA University College har i perioden 2012-2014 samarbejdet om Studentervæksthuset, der leverer forskellige tilbud til VIA’s studerende, som ønsker at opstarte et projekt eller
har en virksomhedsidé.
Evalueringer viser, at Studentervæksthuset i Horsens er velfungerende, både med de længere forløb, samt leverer et attraktivt tilbud for studerende, der vil starte egen virksomhed eller projekt. Indtil
juni 2014 har 567 studerende været involveret i forskellige event-forløb, mens 247 studerende har
deltaget i forløb på minimum 5 uger. Dette har resulteret i 17 virksomhedsetableringer.
Forligspartierne ønsker at fortsætte samarbejdet om Studentervæksthuset og afsætter over en toårig periode 250.000 kr. årligt til dækning af huslejeudgifter. Samtidig fortsætter samarbejdet med
Business Horsens om levering af medarbejdertimer, der finansieres indenfor rammen af Horsens
Kommunes aftale med Business Horsens. Samtidigt etableres en lokal styregruppe for Studentervæksthuset med deltagelse af repræsentanter fra Horsens Kommune, Business Horsens og VIA
University College.

3.7. Horsens – en international kommune med vækst
Horsens er en international studieby med mange internationale studerende. Der er store potentialer
for samfundet Horsens Kommune, når de studerende efter endt studie får job, etablerer virksomhed i
kommunen eller bosætter sig. Det skaber vækst og arbejdspladser, og udgør et stort samfundsmæssigt potentiale. Analyser viser, at 88% af de internationale studerende ønsker at blive i Danmark og
påbegynde deres karriere, men at det i perioden 2007-2011 kun lykkedes for 21%.
Forligspartierne mener, at der skal gøres en særlig indsats for at give de internationale studerende
en tættere tilknytning til kommunens erhvervsliv i studietiden – både som praktik og studiejobs til
gensidig gavn for virksomheder og de studerende. Internationaliseringsudvalget gøres ansvarlig for
en kampagne målrettet kommunens erhvervsliv, der skal sætte fokus på de studerendes kompetencer og muligheder samt sætte fokus på at fremme de internationale studerendes danskkundskaber.
Yderligere skal Internationaliseringsudvalget tage initiativ til en International Day i Horsens midtby.
Forligspartierne ønsker, at Internationaliseringsudvalget undersøger mulighederne for yderligere internationalisering af uddannelserne i Horsens Kommune, eksempelvis gennem etablering af tilbud
om tosprogede Summer Schools for børn og unge.
Forligspartierne lægger vægt på, at arbejdet sker i samarbejde med erhvervslivet, VIA, øvrige uddannelsesinstitutioner, Uddannelse Horsens og kommunens foreninger. Der afsættes 100.000 kr. til
initiativer, der kan fremme internationalisering af Horsens Kommune.
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3.8. Bedre muligheder for virksomheder
Forligspartierne ønsker, at give flest mulige virksomheder mulighed for at deltage i konkurrencen om
kommunens udbudte opgaver. Derfor ønsker forligspartierne, at fagentreprise anvendes i et flertal af
kommunens udbud. Økonomi- og Erhvervsudvalget forelægges årlig en oversigt over Horsens kommunes fag- og totalentrepriseopgaver. Der afholdes en temadag om udvikling af udbud og anvendelse af fagenterprise.
Yderligere hæves rammen for garantistillelse fra 100.000 til 300.000 kr. på kommunale opgaver med
henblik på at reducere virksomhedernes omkostninger.

3.9. Søndagsåbent på genbrugspladsen i Brædstrup
Der iværksættes søndagsåbent på genbrugspladsen i Brædstrup. Udgifterne forbundet med søndagsåbnet dækkes ved tilpasning af åbningstiden på de tidspunkter, hvor søgningen til genbrugspladsen er lavest.

3.10.

Industri- og håndværksforståelse

Forligspartierne ønsker, at de nye muligheder for at inddrage erhvervs- og foreningsliv i folkeskolen
udnyttes, så eleverne får en større forståelse for uddannelses- og beskæftigelsesmulighederne inden
for håndværks- og industriområdet. Her er det væsentligt at bibringe eleverne en forståelse af håndværks- og industrifagenes kulturelle og historiske betydning. Der afsættes derfor 800.000 kr. på Industrimuseets budget til at udvikle et sådant tilbud til folkeskolerne i Horsens Kommune, der også
kan understøtte inklusionsindsatsen. Tilbuddet tilrettelægges i samarbejde med skoleområdet. Der
afsættes derudover 200.000 kr. til transport til skolerne. Børne- og Skoleudvalget evaluerer initiativet
efter et år med fokus på både effekt og udgiftsfordeling.
Forligspartierne ønsker herudover, at drøftelserne med Industrimuseet om anvendelsen af den frie
del af museets grund fortsættes.
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4. Horsens samarbejder om at løfte beskæftigelsen
Horsens Kommunes fremtidige samfundsmæssige vækst afhænger af væksten i beskæftigelsen, og
det er afgørende at flytte borgere fra offentlig forsørgelse til ordinære jobs. Forligspartierne anerkender, at netop denne udfordring er én af de vigtigste udfordringer i de kommende år, og at dette kræver et tæt samarbejde mellem kommunen og erhvervslivet – og ikke mindst at Horsens-borgerne påtager sig pligten som aktive samfundsborgere.

4.1. HORSENS ALLIANCEN
Vi har som samfund en fælles udfordring, hvor næsten hver femte borger i Horsens Kommune i den
arbejdsdygtige alder er på offentlig forsørgelse. HORSENS ALLIANCEN er vores lokale trepartsaftale, hvor målsætningen er, at Horsens Kommune om fire år har 600 færre borgere på offentlig forsørgelse målt i forhold til landsgennemsnittet og samtidig har fjernet dækningsafgiften på forretningsejendomme svarende til et provenu på ca. 45 mio. kr.
HORSENS ALLIANCEN har virket siden 1. januar 2014, og det er ikke muligt at dokumentere den
endelige effekt af indsatsen før ved udgangen af 2014. De opsatte delmål viser imidlertid en positiv
udvikling, og på den baggrund forventes en målopfyldelse med 150 færre Horsens-borgere på offentlig forsørgelse sammenlignet med landsgennemsnittet.
Forligspartierne er derfor enige om, at den indgåede aftale medfører, at der i 2015 sker en yderligere
sænkning af dækningsafgiften til 3 promille.

4.2. Nytænkning af boligsociale indsats
Forligspartierne ønsker, at der bliver et styrket fokus på uddannelse og beskæftigelse i den kommende boligsociale helhedsplan, der træder i kraft i 2015. Der bør derfor optages dialog med boligforeningerne om udformningen af ansøgning til Landsbyggefonden samt den endelige plan. Selve
den boligsociale indsats drives af boligorganisationerne i regi af Imagine Horsens, men i et tæt samarbejde med Horsens Kommune.

4.3. Beskæftigelsesindsats i Sundparken
Der er en utilfredsstillende udvikling i integrationen af borgere i Sundparken, og den lave uddannelses- og beskæftigelsesgrad og den manglende samfundsdeltagelse er bekymrende. Derfor udbygges det eksisterende tværfaglige samarbejde om indsatsen i Sundparken med en intensiv beskæftigelses- og uddannelsesrettet indsats. Målet er, at alle borgere på dagpenge, kontanthjælp, ledighedsydelse og sygedagpenge deltager i beskæftigelses- eller uddannelsesrettede aktiviteter. Indsatsen suppleres med tilbud til områdets førtidspensionister.
Aktiviteterne udgør jobcenterets tilbudsvifte kombineret med andre relevante tilbud, der understøtter
fastholdelse i uddannelse og beskæftigelse. De boligsociale aktiviteter skal sigte mod at øge borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet.
Forligspartierne er enige om, at afsætte 0,5 mio. kr. til de ekstra aktiviteter. Indsatserne og anvendelsen af midlerne følges af Beskæftigelsesudvalget. Indsatsen følges og evalueres af Beskæftigelsesudvalget og forligspartierne.
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4.4. Praktikpladser til alle
I regi af HORSENS ALLIANCEN er der indgået en aftale om igangsættelse af en praktikpladskampagne. Bag initiativet står Dansk Byggeri, Dansk Industri, Håndværker- og Industriforeningen, LO
Horsens, Business Horsens og Horsens Kommune.
Learnmark oplever en vækst i optaget af unge engagerede mennesker, der drømmer om en erhvervsuddannelse. Det er afgørende for den fremtidige rekruttering til erhvervsuddannelserne, at der
skabes en sikkerhed blandt unge og deres forældre om mulighederne for praktikpladser og dermed
for at gennemføre uddannelsen. Det er samtidig ønsket, at vi lokalt imødegår de kommende udfordringer med mangel på arbejdskraft indenfor industri-, håndværk-, bygge- og anlægsfagene og sikrer, at brancherne får den nødvendige kvalificerede arbejdskraft i årene fremover.
Forligspartierne ønsker, at unge der ønsker det, kan få en erhvervsrettet uddannelse. Derfor skal der
gøres en ekstra indsats for at skabe det nødvendige antal praktikpladser. Der igangsættes en praktikpladskampagne målrettet lokale virksomheder, hvilket understøttes med opfølgningsbesøg hos
virksomhederne. Samtidig igangsættes initiativer med henblik på at udbrede kendskabet til muligheder for at tage en kombineret gymnasial- og erhvervsrettet uddannelse via EUX-uddannelsen.
Dansk Byggeri, Dansk Industri, Håndværker- og Industriforeningen, LO Horsens, Business Horsens
og Horsens Kommune forpligter sig til at bidrage til markedsføringen af praktikpladskampagnen.
Horsens Kommune afsætter 0,5 mio. kr. fra HORSENS ALLIANCENS budget til en styrket indsats til
dialog og opfølgning med virksomhederne.
Indsatsen forankres på Learnmark men med en tæt dialog og samarbejde med Ungeenheden Horsens Kommune.
Horsens Kommune forpligter sig derudover til at oprette 40 nye elevstillinger i 2015. De 40 flere
elevpladser fordeles bredt i Horsens Kommune eksempelvis ejendomsserviceteknikerelever, serviceassistentelever, brolæggerelever, ernæringsassistentelever, gartnerelever, kontorelever.
Forligspartierne er enige om, at de ekstra elevstillinger skal finansieres indenfor rammen af det eksisterende driftsbudget svarende til en lønudgift på ca. 5 mio. kr. årligt i en 3-årig periode (2015-2017).
Forligspartierne lægger vægt på, at eleverne får tilstrækkeligt brede erfaringer og kvalifikationer i det
kommunale praktikforløb.

4.5. Opkvalificering af medarbejderne
Horsens Kommune starter opkvalificeringen af ca. 250 allerede ansatte ufaglærte medarbejdere til
eksempelvis rengøringsteknikere og/eller serviceassistenter samt ejendomsserviceteknikere. Der
søges rotationsmidler til projektet, og her vil kunne ansættes ca. 50 ledige borgere pr. år i de kommende 2-3 år.
Samtidig igangsættes nye projekter med kompetenceløft eksempelvis for samtlige ca. 400 medarbejdere ved Service og Beredskab. Der søges ligeledes rotationsmidler hertil, hvorved der kan ansættes ca. 25 ledige borgere om året i de kommende 2-3 år.
Forligspartierne afsætter 700.000 kr. årligt i 2015-2017 til fortsættelse og udvidelse af arbejdet med
at sikre et kompetenceløft og uddannelse til medarbejdere i Horsens Kommune.
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4.6. Lægekonsulenter
Forligspartierne ønsker, at Horsens Kommunes jobcenter benytter sig af læger med et stærkt fagligt
bagland i Region Midtjyllands speciallægeenhed. Der optages forhandlinger med Region Midt om
køb af alle lægekonsulentydelser så vidt muligt.
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5. Horsens Kommune – et godt sted at bo
Horsens Kommune er i 2014 Danmarks tredje mest succesfulde bosætningskommune. Forligspartierne ønsker at sikre de bedste betingelser for den fortsatte befolkningstilvækst i hele kommunen.
Dette sker via en ambitiøs bosætningsstrategi, der dels indebærer den fortsatte udvikling af de
kommunale servicetilbud, og dels ved at fortsætte den succesfulde branding af Horsens som kendt
for koncerter og FÆNGSLET.
Den største befolkningsvækst sker i Horsens, men Udvalget for Teknik og Miljø anmodes om at være opmærksomme på også at fastholde Brædstrup, mellem- og landbyerne som attraktive bo- og levemiljøer for alle befolkningsgrupper.

5.1. Bosætning
Horsens Kommune har oplevet stor succes med tidligere bosætningskampagner målrettet Aarhus.
I forlængelse af bosætningsstrategien 2.0 ønsker forligspartierne en offensiv markedsføringskampagne rettet mod andre byer.

5.2. Byggegrunde
Horsens Kommune har haft stor succes med at udbyde et bredt udvalg af byggegrunde, eksempelvis
storparcelgrundene i Nim, de naturskønne parcelgrunde ved Ring SøPark og de bynære grunde i
Horsens. Det er afgørende for den videre befolkningsudvikling, at der fortsat er et bredt udvalg af
byggegrunde til salg. Horsens Kommune har derfor byggegrunde til salg i hele kommunen. I 2015
forventes yderligere projekter ved bl.a. Bygholm Bakker og Horsens Havn.
Endvidere har Horsens Kommune taget hul på den fremtidige planlægning af byvækstområder, der
skal bebygges de kommende 5, 10 og 15 år. Det er nødvendigt med en langsigtet planlægning for at
sikre gode bymiljøer, god udnyttelse af eksisterende faciliteter og etablering af den fornødne infrastruktur.

5.3. Udvikling af Horsens midtby og havn
Arbejdet med helhedsplanen for Horsens midtby, Midtbyforbindelsen, fortsætter med fokus på at gøre midtbyområdet fra banegården gennem den historiske bykerne til havnen til et attraktivt og levende bycenter. I de kommende år skal der være et særligt fokus på udviklingen af de bynære havnearealer i Horsens og sammenhængen med den øvrige midtby. Udviklingen finansieres af Byudviklingspuljen, jf. afsnit 2.4 og 2.5.
I 2015 er der fokus på færdiggørelse af Andreas Steensbergs Plads og dermed hele den vestlige del
af Midtbyforbindelsen. Realdania har givet tilsagn om støtte i 2015 på 7,0 mio. kr. til omdannelse af
den del af Andreas Steenbergs Plads, der ikke er kommunalt ejet. Midlerne tildeles under forudsætning af, at den private og kommunale del af pladsen renoveres samtidig i 2015 og efter et samlet
projekt.
Forligspartierne reserverer den nødvendige del af Byudviklingspuljen i 2015 til renovering af den
kommunale del af Andreas Steenbergs Plads. Den kommunale udgift er anslået til 5,5–8.3 mio. kr.
afhængig af muligheden for genanvendelse af eksisterende belægningsmaterialer.
Herefter i 2016 og 2017 sættes fokus på omdannelsen af 1. etape af de bynære havnearealer - og
forbindelsen mellem midtbyen og det nye byområde på inderhavnen. Forligspartierne foretager en
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overordnet politisk prioritering af anvendelsen af Byudviklingspuljen i forbindelse med de årlige budgetdrøftelser.

5.4. Badefaciliteter ved Husodde
Forligspartierne er enige om at styrke friluftslivet ved Husodde Strand. Udvalget for Teknik og Miljø
anmodes om, at forelægge en plan for at forbedre badeforholdene ved Husodde Strand i løbet af
2015, eksempelvis med muligheder for vinterbadning og sauna. Der lægges vægt på, at initiativet
sker i tæt dialog og samarbejde med Husodde Camping. Projekterne finansieres i henhold til budgetaftalen for 2014 inden for Byudviklingspuljen.

5.5. Attraktivt udbud af byggeri på havnen.
Med det formål at understøtte havneudviklingen planlægges, at det nye bibliotek indgår i udbuddet af
byggemuligheder på havnen. Folkebiblioteket flyttes i 2016/2017 fra Tobaksgården til et nyt lejemål
på havnen. Der opføres ca. 4.000 m2 på havnen til at rumme et nyt bibliotek, og hvor kommunen lejer sig ind i lokalerne. I det kommende år skal der udarbejdes en lokaleanalyse, der belyser kommunens muligheder for at optimere bygningsanvendelsen, således at deponeringen af likvide midler kan
begrænses i forhold til et beregnet maksimum på 40 mio. kr. I henhold til lejekontrakten på Tobaksgården skal kommunen sørge for retablering af lokalerne.
Såfremt en privat investor ønsker at etablere et badeland på havnen uden kommunal medfinansiering, ser forligspartierne positivt på denne mulighed for udvikling af havnen.

5.6. Videreudvikling af Brædstrup By
Grundsalget ved Ring SøPark er startet med stor succes, og det er forligspartiernes forventning at
nybyggeriet af private parcelhuse i det naturskønne område vil understøtte udviklingen af Brædstrup
og det lokale handelsliv. Yderligere forbedres forholdene ved Ring Sø gennem et grønt partnerskab,
der finansieres af eksisterende midler til grønne partnerskaber.
Yderligere som led i en langsigtet fornyelse af Hovedgaden i Brædstrup udskiftes ældre bygninger
med nye. Første etape er etablering af 9 almene boliger, hvor der budgetteres med et kommunalt
indskud på 1,8 mio. kr. Der lægges op til at bygge yderligere boliger i takt med efterspørgslen.

5.7. Øget kvalitet i mindre bysamfund
Forligspartierne vil understøtte kvalitet, sammenhold og udvikling i kommunens mindre bysamfund.
Initiativerne skal understøtte bosætningen i hele kommunen og udvikle attraktive boligtilbud i landsbyerne samt gøre det muligt for ældre længst muligt at opretholde en tryg og velfungerende hverdag
i landsbyerne.
Derfor igangsættes et pilotprojekt i op til tre ’tryghedslandsbyer’, hvor landsbyerne får mulighed for at
byde ind med idéer til projekter. Eksempelvis kan der arbejdes med at skabe trygge og velfungerende rammer for hverdagslivet for medborgere, pilotforsøg med selvforvaltning af egnede kommunale
anlæg og parkfaciliteter eller gennem beskæftigelsesordninger undersøge muligheden for ansættelse af en seniorjobber som bypedel.
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Forligspartierne lægger vægt på, at aktiviteterne skal forankres i landsbyerne og udspringe af det lokale engagement. Pilotprojektet forankres i Udvalget for Teknik og Miljø, mens Sund By varetager
rollen som projektleder. Der afsættes 0,5 mio. kr. til pilotprojektet i 2015.

5.8. Horsens Kommunes hjemmeside
Horsens Kommunes hjemmeside er omdrejningspunkt for borgere og virksomheders kontakt til det
offentlige, og forligspartierne ønsker, at flere borgere anvender digitale selvbetjeningsløsninger via
hjemmesiden. Forligspartierne ønsker, at søgefunktionen på hjemmesiden forbedres, så borgerne
nemt kan finde relevante oplysninger og selvbetjeningsløsninger.
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6. Infrastruktur
Udviklingen i Horsens Kommunes infrastruktur er afgørende for at sikre den fortsatte vækst i erhverv
og bosætning.

6.1. Vejplan 2020
Horsens Kommune er med sine ca. 800 nye borgere om året en af landets 3. hurtigst voksende
kommuner. Forligspartierne betragter fremkommelighed som en vigtig konkurrenceparameter for både befolknings- og erhvervsudviklingen og er indstillet på at presse på for at få foretaget de fornødne
vejudvidelser.
Horsens Byråd vil selv og i samarbejde med Business Region Aarhus arbejde for, at motorvej E45
udvides med et ekstra spor, og at Vejdirektoratet forbedrer tilkørselsforholdene på de eksisterende
motorvejstilkørsler. Der arbejdes herudover for, at også den planlagte opgradering af jernbanenettet
realiseres.
Selv i Horsens Kommunes egen Vejplan 2020 er der budgetlagt 350 mio. kr. til infrastrukturinvesteringer. Det betyder, at der de næste 8 år sker en betydelig udbygning af vejnettet, som det er beskrevet i Vejplan 2020. De 350 mio. kr. kommer oven i de beløb, der er afsat til cykelstier og enkelte
allerede igangsatte vejprojekter.
Der tages nu to markante skridt i realiseringen af de ambitiøse vejplaner med en styrkelse af adgangsforholdene til Horsens. Det sker med igangsættelsen af Ringvej Syd og med samarbejdet med
staten om en ny direkte adgang til Horsens centrum og havn via en ny motorvejsafkørsel ved Hatting.
Udvalget for Teknik og Miljø er ansvarlig for udarbejdelsen af et planforslag til udvidelse af Niels Gyldings Gade fra 2 til 4 spor. Forligspartierne forelægges planforslaget med henblik på stillingtagen til
indarbejdelse i vejplanen.
På længere sigt planlægges en ringvej Nord om Horsens.

6.2. Udvikling af busbetjeningen
Busterminalen ved Banegården får en stadig mere central betydning, særligt med planerne om at
anvende Banegårdsgrunden til uddannelsesformål. Derfor ønskes flest muligt busser, herunder turistbusserne samlet ved terminalen. Med henblik på at videreudvikle og forbedre busbetjeningen indenfor rammerne af budgettet ønsker forligspartierne forelagt en analyse fra Midttrafik af mulighederne for at optimere busbetjeningen, også i oplandsbyerne.
Yderligere ønsker forligspartierne en undersøgelse af mulighederne for at optimere skolebustjenesten. Forligspartierne ønsker en utraditionel analyse, hvor nye og kendte kombinationer af forskellige
transportformer, som eksempelvis flexture indgår i analysen. Det er tanken, at den samlede kollektive transport ”tænkes forfra”.
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6.3. Motorvejstilkørsel ved Hatting
Indfaldsvejene til Horsens er – i lighed med de andre østjyske vækstbyer - belastet af køer, spildtid
og øget miljøbelastning til følge. Horsens Kommune har derfor gennem en længere periode arbejdet
for at få anlagt endnu en motorvejsafkørsel umiddelbart nord for Hatting. Afkørslen vil sikre en direkte forbindelse til Horsens midtby og havn og vil aflaste de øvrige afkørsler markant.
Forligspartierne konstaterer derfor med stor tilfredshed, at staten har givet tilsagn om at medvirke til
realiseringen af projektet og medfinansiere halvdelen af udgifterne til afkørslen svarende til 33 mio.
kr. Horsens Kommunes andel og vejstrækningen til afkørslen finansieres som tidligere besluttet af
midlerne til Vejplan 2020.
Forligspartierne ønsker projektet gennemført hurtigst muligt og lægger stor vægt på et højt informationsniveau og en god dialog med berørte lodsejere.
Forligspartierne ønsker yderligere en undersøgelse af mulighederne for etablering af et transportcenter i forbindelse med Hatting-afkørslen samt udviklingen af området ved afkørslen og industriområdet.
Udvalget for Teknik og Miljø anmodes om at beskrive en udvidelse af Niels Gyldings Gade, så den
kan afvikle den øgede trafik som følge af Hatting-afkørslen og havneudviklingen.
Herefter drøfter forligspartierne, hvordan projektet skal indgå i Horsens Kommunes samlede vejplan.

6.4. Ringvej Syd
Hedensted Kommune og Horsens Kommune fører drøftelse om etableringen af en fælles Ringvej
Syd mellem Bjerrevej og Vejlevej. Der er med forbehold for byrådenes godkendelse enighed mellem
kommunerne om, at Hedensted Kommune medfinansierer anlægsomkostningerne med 6 mio. kr.
Horsens Byråd har afsat midler til at gennemføre projektet uden forsinkelser. Samarbejdsaftalen er
forelagt Statsforvaltningen til godkendelse.

6.5. Cykelstier
Cyklisme fremmer sundheden og mindsker trængslen ikke mindst i Horsens midtby. Horsens Kommune har gennem en årrække afsat mere end 5 mio. kr. årligt til nye cykelstiprojekter. Penge der i
2014 er blevet suppleret med statslige midler på 1,8 mio. kr. til projekter på Thorgårsvej og Frederik
Bajers Gade. Der er enighed blandt forligspartierne om fortsat at prioritere udviklingen af cyklismen.
Udvalget for Teknik og Miljø vil udarbejde et egentligt cykelstiprojekt for strækningen Søvind-Haldrup
og Sejet-Højvangen. Der er stor interesse for projekterne i lokalområderne.
Det er politisk aftalt, at projekterne skal fremmes, når det er muligt uden at tilsidesætte andre projekter, som har ekstraordinær betydning for trafiksikkerheden. Det forventes, at projekterne kan realiseres indenfor en kortere årrække, idet der forudsættes statslig medfinansiering.
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6.6. Ren By – 2015
Horsens har et stærkt handels- og byliv med mange aktiviteter. Aktiviteterne er primært centreret i
midtbyen og medfører naturligvis et større behov for renholdelse, hvis området skal fremstå rent og
indbydende for turister, handlende og borgere.
Det kan konstateres, at det ikke vil være muligt at indgå en bred budgetaftale, som indebærer en indførelse af en udeserveringsafgift på Søndergade og sidegaderne.
Der afsættes 150.000 kr. årligt til en bedre og mere synlig renholdelse af Søndergade og sidegaderne. De forretningsdrivende, der anvender kommunale arealer, får samtidig en forpligtelse til at renholde arealerne en gang om dagen de dage, hvor der er åbent. Det indskærpes, at renholdelsen
overholdes. Udvalget for Teknik og Miljø er ansvarlig for tilrettelæggelse af opfølgningen og indgår i
en videre dialog med Cityforeningen.
Samtidig indføres betalingsparkering de sidste af de steder i midtbyen, hvor udviklingen tilsiger dette.
Det ekstra provenu tilfalder Udvalget for Teknik og Miljø og anvendes til renholdelse og Mærk Byen
aktiviteter.
Derudover iværksættes en kampagne for en ren by. Kampagnen retter sig mod de bysamfund i Horsens Kommune, hvor der er behov for en særlig indsats. Sammen med kampagnen gennemgås de
kommunale rutiner og affaldskurve m.v. for at vurdere, om der er behov for forandringer. Temaet
sættes på dagsordenen på møder med restauratører, forretningsdrivende og andre aktører. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2015 til kampagnen.
Horsens Kommune har i en årrække anvendt elbiler i hjemmeplejen. Kommunens administration
anmodes om fortsat at indkøbe el-biler, når det i øvrigt er hensigtsmæssigt. For at motivere flere private til at købe el-biler, gøres et antal P-pladser i midtbyen afgiftsfri for elbiler.
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7. Uddannelse og læring hele livet
Den største opgave de kommende år på folkeskole-området er indfrielsen af de store ambitioner,
som er formuleret i folkeskolereformen. Et væsentligt element i reformarbejdet er principperne om
resultatstyring af skolerne via kvalitetsaftaler og målstyret læring for eleverne. Derudover skal der
etableres tætte samarbejder med virksomheder og uddannelsesinstitutioner i forhold til udviklingen af
undervisningen i udskolingen.

7.1. Folkeskolereformen
Forligspartierne lægger stor vægt på, at implementeringen af reformen sker i tæt dialog med ledere
og medarbejdere på området. Det er en omfattende reform, der kræver meget af skolernes ledere og
medarbejdere. Derfor skal der være ’tid til at øve sig’, og det forventes efter en indkøringsperiode, at
der foretages de nødvendige justeringer på den enkelte skole.
Forligspartierne lægger vægt på, at der sker en styrkelse af udskolingen, og at eleverne gøres uddannelsesparate, da kvaliteten af udskolingen er afgørende for elevernes muligheder for at gennemføre en efterfølgende ungdomsuddannelse.
Der ønskes en tæt opfølgning på implementeringen af folkeskolereformen for at sikre indfrielsen af
reformens ambitioner.
7.1.1. Lærerarbejdspladser
Der er i 2014 og 2015 sat fokus på etablering af forberedelsesfaciliteter og arbejdspladser til lærerne,
der som følge af folkeskolereformen og ændrede arbejdstidsregler fremover skal tilbringe en større
del af deres samlede arbejdstid på skolen. Der er afsat 10 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 fra overførte
midler.
7.1.2. Styrkelse af udskolingen
I de senere år har byrådet foretaget nødvendige investeringer i et forøget timetal i folkeskolens indskoling og mellemtrin, hvilket gør kommunens folkeskoler stærkt rustet til reformens nye krav til timetallet. I de kommende år ønskes et særligt fokus på udskolingen, hvilket er afgørende for at indfri byrådets ambitioner om, at alle unge mennesker principielt skal påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.
Det er forligspartiernes opfattelse, at udskolingen i større omfang skal drives på tværs af folkeskolerne, og optimalt set samlet på færre matrikler med det formål at skabe en udskoling, hvor alle elever
udfordres og udvikles mest muligt.
Med udgangspunkt i ovenstående forelægges forligspartierne en plan for styrkelse af udskolingerne,
samt input til kommende års prioritering af anlægsmidler på skoleområdet. Implementeringen af planen påbegyndes fra skoleåret 2015/2016 og realiseres gradvist.
Forligspartierne understøtter etableringen af en international linje på Stensballeskolen og en styrkelse af Langmarksskolens idrætsprofil. Mulighederne for etablering af en skole med en særlig håndværkerprofil undersøges af Børne- og Skoleudvalget.
7.1.3. Ledelse
Folkeskolereformen stiller tydelige krav til fremtidens skoleledelse. Forligspartierne ønsker et styrket
fokus på ledelsesudvikling på de enkelte folkeskoler.
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Desuden ønsker forligspartierne, at resultataflønning af skoleledelserne sker i forhold til kvalitetsaftalernes formulerede mål for den enkelte skole. Resultataflønning sker på forsøgsbasis på relevante
skoler, og evalueres årligt i dialog med skolelederne.
7.1.4. Foreninger i folkeskolen
Den nye folkeskolelov åbner op for, at foreninger, eksempelvis idrætsforeninger, kan løse særlige
opgaver på folkeskolen med henblik på at realisere folkeskolens overordnede målsætninger. Forligspartierne er enige om, at flytte 150.000 kr. i 2015 og 150.000 kr. i 2016 fra skoleområdet til Kulturudvalget, som gøres ansvarlige for at (med)finansiere løsninger, der giver erfaringer med denne model
i praksis. Initiativet evalueres årligt, og en videreførelse drøftes årligt i forbindelse med budgetforhandlingerne.

7.2. Sammenlægning af skoledistrikterne Hatting og Torsted
Den store boligudbygning i Hatting og Torsted skaber en ændret og mere sammenhængende
bystruktur i området. Som konsekvens heraf sammenlægges skoledistrikterne Hatting og Torsted
med henblik på at sikre optimal klassedannelse og udnyttelsen af kapaciteten i området.
Forligspartierne understreger, at der fortsat er et skoletilbud på både Hatting Skole og Torsted Skole.
Der vil være en daglig lokal ledelse på begge skoletilbud i Hatting og Torsted.

7.3. Ungdomsskolen
Forligspartierne ønsker, at der udarbejdes en samlet plan for det fremtidige ungdomsskoletilbud i
Vestbyen, herunder mulighederne for etablering af en ’Streethall’. Planen skal tage højde for faciliteterne i Vestbyens Beboerhus, Det Gule Pakhus, samt mulighederne for at benytte Vesthallen og
FÆNGSLET. Der gennemføres en analyse af den samlede ungdomsskoles aktiviteter med henblik
på en tværgående prioritering af indsatserne. Analysen forelægges Børne- og Skoleudvalget.
Der udarbejdes en kvalitetsrapport for Ungdomsskolen.

7.4. Videreførelse af SSP+ indsatsen
SSP+ udgør et samarbejde om rusmiddelforebyggelse på ungdomsuddannelserne mellem ungdomsuddannelserne og relevante myndigheder. Horsens Kommune er udpeget som modelkommune
af Sundhedsstyrelsen, og har vist gode resultater med at fastholde unge i uddannelse, og er et led i
kommunens vifte af langsigtede beskæftigelsesinitiativer.
Den nuværende finansiering af SSP+ konsulenterne ophører. Forligspartierne afsætter 400.000 kr.
årligt til at videreføre ordningen med en konsulent.

7.5. Investeringer i rammer for det pædagogiske arbejde
Forligspartierne ønsker, at Horsens Kommune også i fremtiden er kendt for moderne faciliteter og fysiske rammer til skoler og dagtilbud. Det er afgørende for fortsat udvikling af den pædagogiske indsats og er en del af en succesfuld gennemførelse af skolereformen.
Byrådet afsætter ca. 200 mio. kr. frem mod 2020 til investeringer på dagtilbud og skoleområdet.
De 200 mio. kr. skal sikre, at der kan udvides, hvor der er behov, og at de fysiske rammer kan fornys. Det er vigtigt at kunne tilpasse bygningerne til de pædagogiske krav, som vil opstå i takt med, at
man får erfaringer fra folkeskolereformen. Aktuelt tegner sig følgende behov:
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-

Skolekapacitet i Horsens by – her forventes behov for tilbygninger pga. vækst i børnetallet,
samt ændrede søgemønstre.
Etablering af storebørnsgruppe for Daginstitution Langmark. Gruppen etableres i ledige lokaler på Langmarksskolen og der afsættes 3 mio. kr. til formålet.
Behov for samling af dagtilbuddene i Horsens midtby på færre adresser.
Opdatering og modernisering af skolerne i Østbirk og Hovedgård, således at disse imødekommer nye pædagogiske krav.
Langmarksskolen.

Børne- og Skoleudvalget er ansvarlig for løbende at prioritere anlægsbehovene.

7.6. Ekstra personaleressourcer til inklusionsarbejdet på dagtilbudsområdet
Der afsættes 1 mio. kr. (løn) til ekstra personaletimer til støtte for styrkelse af personaleressourcer til
inklusion. Det forudsættes, at Børne- og Skoleudvalget følger anvendelsen af midlerne tæt.

7.7. Kapacitetstilpasninger på dagtilbudsområdet
I de kommende år forventes ikke samme vækst i børnetallet på daginstitutionsområdet, hvilket i dagplejen og i visse daginstitutioner vil give behov for løbende kapacitetstilpasning.
Forligspartierne lægger vægt på, at tilpasningerne sker i god dialog med medarbejderorganisationer
og MED-udvalg, og at der i videst muligt omfang tilbydes tiloversblevne medarbejdere anden beskæftigelse eller efter- og videreuddannelse.
Der ønskes en fortsat udbygning af vuggestuekapaciteten, da der fortsat er stor efterspørgsel efter
vuggestuepladser i de områder, hvor der er sket stor boligudbygning de seneste år. Det er afgørende
for den fremtidige bosætning, at det kommunale servicetilbud matcher forældrenes efterspørgsel efter vuggestuepladser.

7.8. Fortsat fokus på kvalitet i dagtilbud
I forbindelse med budget 2013 fik dagtilbud et kvalitetsløft på 8,3 mio. kr. Beløbet bliver i området og
anvendes fortrinsvist til løn i 2015-2018.
Yderligere ønsker forligspartierne, at der afholdes en ’Dagplejernes dag’ i Lunden. Dagen planlægges af og for alle dagplejere.

7.9. Forstærket indsats for unge forsørgere
Fremtidsudsigterne for teenagere, der bliver mødre, er ikke gode. 22% fuldfører en uddannelse og
kun 48% er selvforsørgende. Forligspartierne er enige om, at Horsens Kommunes målsætning om,
at principielt alle unge skal gennemføre en uddannelse, skal prioriteres højt og derfor ønskes en
styrket indsats for sårbare unge gravide, mødre - og deres børn.
Indsatsen styrkes ved at bygge videre på eksisterende tilbud. Indsatsen forankres i sundhedsplejen,
der har kendskab til alle unge forsørgere såvel ledige som unge i uddannelse, der er i risiko for frafald. Familiehuset, der har ledig bygningskapacitet i eftermiddags- og aftentimerne, kan være ramme
for den forstærkede indsats. Yderligere samarbejdes med en frivillig organisation om facilitering af et
netværk af reservebedsteforældre og lektieklubber for gruppen afhængig af deres ønsker og behov.
Samtidig etableres i samarbejde med en af byens boligforeninger om et opgangsfællesskab for enlige mødre. Projektet følges og afrapporteres til Udvalget for Velfærd og Sundhed samt Beskæftigelsesudvalget. Der afsættes 0,5 mio. kr. til den forstærkede indsats.
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8. Et aktivt velfærdssamfund
Horsens Kommune sætter borgeren i centrum, så alle kan tage ansvar for eget liv og udnytte egne
evner og ressourcer. Samtidig skal vi i fællesskab hjælpe de svageste i vores samfund.

8.1. Sundhed
Horsens Kommune vil videreføre og styrke det konstruktive og tillidsfulde samarbejde mellem de
praktiserende læger, Hospitalsenheden Horsens og Horsens Kommune. I 2015 sætter samarbejdet
fokus på at forbedre de ældre borgeres hverdag.
De nye sundhedsaftaler 2015-18 indebærer et mere forpligtende samarbejde mellem regioner og
kommuner med henblik på at sikre bedre sammenhæng for patienter i behandlingsforløb på tværs af
sektorerne. Regeringen og KL er enige om, at der i sundhedsaftaler opstilles fælles målsætninger for
den patientrettede forebyggelse, der skal sikre færre uhensigtsmæssige genindlæggelser, færre
forebyggelige indlæggelser, færre uhensigtsmæssige akutte korttidsindlæggelser og færre færdigbehandlede patienter, der optager en seng på sygehusene.
Regeringen og KL har i aftalen om kommunernes økonomi for 2015 prioriteret et løft på 350 mio. kr.
til at udbygge de kommunale opgaver på sundhedsområdet. Horsens Kommunes andel udgør 5,3
mio. kr. heraf.

8.2. Demografi
Væksten i befolkningen og ikke mindst ældrebefolkningen giver et udgiftspres indenfor ældreområdet. Udgiftspresset imødegås delvist af den forbedrede sundhedstilstand blandt de ældre. Der arbejdes bl.a. i KL-regi med demografimodeller, som kan give et fingerpeg om udgiftspressets størrelse. I
forbindelse med budgetprocessen for 2016 vil der blive fremlagt en beregning af det forventede demografiske udgiftspres.

8.3. Ældre, demente og borgere med handicap
Horsens Kommunes ansatte har dygtigt og engageret udviklet plejen med udgangspunkt i den enkelte ældres liv og ret til selvbestemmelse. I 2015 vil ”bedste praksis” blive udbredt med afsæt i de projekter og metoder, der allerede er udviklet på plejeområdet. Det drejer sig bl.a. om ADL-hjulet, øget
selvbestemmelse om mad, dialog og inddragelse af pårørende samt samspillet med frivillige.
Ældreområdet vil i 2015 få tildelt 14 mio. kr., som er Horsens Kommunes andel af den 1 mia. kr., der
årligt er afsat til ældreområdet. Regeringen og KL er i aftalen om kommunernes økonomi for 2015
blevet enige om, at midlerne anvendes til et permanent løft af ældreplejen.
Velfærds- og Sundhedsudvalget tilføres herudover 7,5 mio. kr. til løft af udvalgets driftsramme til at
imødegå demografi - og udgiftspres på ældreområdet og det specialiserede socialområde.
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8.4. Moderne og imødekommende sundhedscentre
Flere af kommunens plejecentre blev oprindeligt opført til plejehjemsbeboere men anvendes nu til
mange andre funktioner og borgergrupper – fra unge til ældre.
Fællesarealerne skal indrettes imødekommende, tilgængelige og fleksible, og samtidig målrettes
borgere i alle aldre – og væk fra det gamle ’plejehjems-image’ til et ’sundhedsfremme-image’, der
motiverer alle grupper af borgere - både den unge i genoptræning og den ældre plejehjemsbeboer.
Der afsættes på anlægsbudgettet 4 mio. kr. årligt i perioden 2015-2018 til renovering og optimering
af plejecentrenes fællesarealer, der skal understøtte mere liv, aktivitet samt de nye trænings- og
sundhedsopgaver, som varetages på centrene.

8.5. Velfærdsteknologi
Øget anvendelse og udbredelse af velfærdsteknologi står højt på Horsens Kommunes dagsorden.
Ny teknologi tages i brug, når det kan bidrage til, at borgere kan mestre eget liv, få en god og aktiv
hverdag med begrænset støtte og uafhængighed af det offentlige. Velfærdsteknologi kan samtidig
bidrage til en bedre ressourceanvendelse og en bedre velfærdsøkonomi.
Velfærdsområderne i Horsens Kommune betræder ’nye veje’, og der er igangsat en række projekter,
oftest i partnerskaber mellem kommunen, andre offentlige parter og private. I 2015 vil Horsens
Kommune udbrede de mest lovende projekter til det brede velfærdsområde, herunder virtuel kommunikation og velfærdsteknologi i plejeboliger. Samtidig understøttes det banebrydende OPP–
partnerskab, ’På forkant med sundhed’.

8.6. Fremtidens boliger til fremtidens ældre
Der er i dag en bred vifte af boformer for ældre og fremtidens ældre - almene lejeboliger (opført som
’sunde boliger’), private boliger og andelsboliger.
Forligspartierne er enige om, at mangfoldigheden i boligformer yderligere skal underbygges ved at
skabe rammer for nye tiltag i 2015 og frem eksempelvis som tryghedsboliger og seniorbofællesskaber.
Boligforeningerne i Horsens Kommune har udvist interesse for etableringen af tryghedsboliger, hvor
et antal boliger udlejes til en gruppe ældre. Hermed er der mulighed for at danne sociale netværk og
fremme hjælp til selvhjælp i gruppen. En boligforening har taget initiativ til at realisere etablering af
20-30 tryghedsboliger. Projektet forelægges til politisk godkendelse i efteråret 2014.
Horsens Kommune vil sikre rammer/lokalplan for, at der kan etableres seniorbofællesskaber.

8.7. Forebyggelse og tidlig indsats
I budget 2014 blev der prioriteret 5,5 mio. kr. til opstart af en tidlig og forebyggende indsats for børn i
risikogruppen og børn med særlig behov for støtte. Ressourcerne er anvendt til fremskudte socialrådgivere på alle kommunens skoler og dagtilbud, samt til styrket koordinering og sammenhæng i
indsatsen for børn med særlige behov for støtte.
Samtidig med at familierådgiverne har fået tid til en styrket indsats, er antallet af underretninger i en
periode på 4 år steget med 136%. I perioden er der lovgivningsmæssigt kommet flere kvalitetskrav til
sagsbehandlingen og krav om ’second opinion’ ved gentagne underretninger. Forligspartierne lægger vægt på, at der over de kommende 4 år resterer en effektiviseringsgevinst, der skal realiseres.
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Forligspartierne understreger vigtigheden af, at familierådgiverne fortsætter samarbejdet med skole
og jobcenter for at fremme perspektivet om, at alle forældre skal være rollemodeller og aktive samfundsborgere. Hermed understøttes målsætningen om, at alle børn får læring og uddannelse samt at
børns fravær fra skole reduceres.
Der afsættes de følgende 4 år 4,5 mio. kr. årligt til videreførelse af ordningen. Effekten af ordningen
evalueres efter 2 år, hvor forligspartierne tager stilling til ordningens videreførelse.
Forligspartierne er opmærksomme på, at behovet for anbringelser og udgifterne dertil vil variere over
tid.

8.8. Styrkelsen af det frivillige sociale arbejde for udsatte grupper
Forligspartierne ønsker at prioritere det frivillige sociale arbejde for udsatte grupper. Derfor forhøjes
det kommunale bidrag til Kirkens Korshær med 150.000 kr. årligt, med 100.000 kr. årligt til Krisecenter for mænd, samt med 50.000 kr. årligt til Broen Horsens. Udvalget for Velfærd og Sundhed fører
dialog med Krisecentret for mænd om, hvordan det sikres, at alle tilførte ressourcer kommer mændene direkte til gavn.
Forligspartierne er opmærksomme på, at krigsveteraner kan få behov for støtte i fremtiden.

8.9. Psykiatri på tværs
Indsatsen til borgere med en psykiatrisk lidelse vil ske i et tæt og koordineret samarbejde mellem regionspsykiatrien, jobcenteret og socialpsykiatrien. Det gode og velkoordinerede samarbejde med regionspsykiatrien fortsættes, mens der skal ske et intensiveret samarbejde med de praktiserende læger.
Forligspartierne mener, at støtten til borgerne og deres familier skal ske med udgangspunkt i, at borgerne så vidt muligt bor i eget hjem og så vidt muligt bevarer sine relationer til familie og venner.
Støtte skal være individuelt tilrettelagte og støtte udvikling og mestring af eget liv.
Endvidere skal der ske en koordination af tilbuddene til borgerne. Der er fokus på job og uddannelse,
sundhedsfremme, egenmestring, akuttelefon for rådgivning døgnet rundt og mulighed for akut overnatning. Erfaringerne fra Psykiatriens Hus i Silkeborg indgår i planlægningen.
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9. Øvrige
9.1. Lejeudgifter oplysningsforbund
Der afsættes 0,5 mio. kr. til lokaletilskud til oplysningsforbund med en særlig prioritering af de oplysningsforbund, som har etableret sig i egne lokaler som afløsning for lokaler, som tidligere har været
til rådighed i HUC. Der forventes et fast årligt tilskud til FOF på 350.000 kr. og et tilskud til AOF på
100.000 kr.
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Generelle bemærkninger til budgettet
-------------------------------------

Økonomi- og Indenrigsministeren har i medfør af lov om kommunernes styrelse fastsat fristen for
2. behandling af årsbudget og flerårige budgetoverslag til den 15. oktober. Forslag til kommunens
årsbudget og flerårige budgetoverslag skal af Økonomiudvalget udarbejdes til Byrådet senest den
15. september forud for det pågældende regnskabsår. 1. og 2. behandling af skal ske med mindst
3 ugers mellemrum.
1. behandling af budgetforslaget i Byrådet foregik den 9. september 2014 med frist for indsendelse
af ændringsforslag senest den 25. september 2014. 2. behandling i Byrådet foregik den 7. oktober
2014.
Bevillingsprincipper
I lov om kommunernes styrelse, § 21, stk.1 og 2, er anført følgende:
”Udvalgene bestyrer de anliggender, der er underlagt dem, inden for rammerne af det vedtagne
årsbudget i forbindelse med kommunalbestyrelsens vedtagelser og i overensstemmelse med de
reglementer med videre, der er udsendt af kommunalbestyrelsen. De påser, at de bevilgede beløb
ikke overskrides og foretager gennem Økonomiudvalget indstilling til kommunalbestyrelsen, hvis
bevillinger derudover anses for ønskelige eller fornødne.
Et udvalg skal inden iværksættelse af foranstaltninger, der er af væsentlig betydning for et andet
udvalg, forhandle med det pågældende udvalg, i fornødent omfang med inddragelse af kommunal
bestyrelsens formand, jævnfør paragraf 31 a."
Efter byrådets vedtagelse af årsbudgettet og andre bevillinger har økonomiudvalget og de stående
udvalg inden for de respektive områder ansvaret for de bevilgede beløb. Udvalgene og
forvaltningerne må herefter administrere i nøje overensstemmelse med budgettets forudsætninger
og inden for dets rammer.
I samme lovs § 40, stk. 2 og 3, er anført følgende:
Bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen. Foranstaltninger, der vil medføre indtægter
eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke
iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling. Dog kan
foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforskrift, om fornødent
iværksættes uden kommunalbestyrelsens forudgående bevilling, men bevilling må da indhentes
snarest muligt.
Enhver tillægsbevilling skal angive, hvorledes den bevilgede udgift skal dækkes.
Det betyder med andre ord:
•

Det er alene kommunalbestyrelsen, som kan
give en bevilling

•

Bevillingssager må altid optages på
dagsordnen for et kommunalbestyrelsesmøde

•

Der må ikke træffes udgifts- og
indtægtsmæssige dispositioner i kommunen,
uden at den fornødne bevilling fra kommunalbestyrelsen foreligger
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Iflg. styrelseslovens § 40 er der mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan bemyndige
økonomiudvalget til at meddele tillægsbevillinger i tilfælde, hvor beløb fra en drifts- eller
anlægsbevilling ønskes overført til en anden drifts- eller anlægsbevilling.

Bevillingstyper
Der sondres mellem følgende 3 typer af bevillinger:
• Driftsbevillinger
• Anlægsbevillinger
• Tillægsbevillinger
Driftsbevillinger
Driftsbevillinger er ét-årige og gives til driftsudgifter og -indtægter samt statsrefusioner på
hovedkontiene 0 til 6, renteudgifter og -indtægter, tilskud og udligning, skatter og udligning på
hovedkonto 7, afdrag på udlån og optagne lån på hovedkonto 8.
En driftsbevilling kan være betinget, således at bevillingen kun kan anvendes til helt konkrete
projekter/indkøb eller der først kan disponeres efter ansøgning til byrådet.
Driftsbevillinger må ikke overskrides, forinden der er indhentet en tillægsbevilling.
Ligeledes må der indhentes tilladelse hos byrådet, hvis de materielle forudsætninger,
hvorunder bevillingen er afgivet, fraviges væsentligt.
Anlægsbevillinger
Anlægsbevillinger kan være ét- eller flerårige og gives til anlægsudgifter og -indtægter på
hovedkontiene 0 til 6 samt til udlån og lånoptagelse på hovedkonto 8.
Anlægsbevillingen til et anlægsarbejde knyttes til de beløbsmæssige og materielle forudsætninger,
som kommunalbestyrelsen tager stilling til i forbindelse med vurderingen og behandlingen af det
samme anlægsarbejde, hvad enten dette påregnes at strække sig over ét eller flere år.
Tillægsbevillinger
Til både drifts- og anlægsbevillinger har kommunalbestyrelsen mulighed for at meddele
tillægsbevillinger i årets løb.
Jævnfør styrelsesloven må der ikke iværksættes foranstaltninger, som medfører udgifter og/eller
indtægter for kommunen uden forudgående indhentet bevilling.
For lovbundne og kalkulatoriske udgifter, som det har været nødvendigt at iværksætte uden
forudgående bevilling, skal bevilling da indhentes snarest muligt.

Bevillingsniveau
Bevillingerne er opdelt i rammebelagte udgifter (udgifter, hvor Byrådet bestemmer
serviceniveauet) og ikke rammebelagte udgifter (udgifter, hvor Byrådet ikke selv bestemmer
serviceniveauet).

54

På de bevillingsområder, hvor der er flere decentrale enheder, skal omflytning af budget mellem de
decentrale enheder kun forelægges fagudvalget.

Overførsel af beløb mellem regnskabsårene
På rammebelagte områder kan overføres restbevillinger på driften til det efterfølgende budgetår.
Overførslen tilfalder den enkelte decentrale enhed og overføres i et samlet beløb for løn og øvrig
drift. Overførslen sker efter nedenstående regler:

Regler for overførsel
Overholdelse af serviceniveau
Budgetbeløb og de tilhørende bemærkninger samt målsætninger er udtryk for det serviceniveau,
som byrådet ønsker på et givet område. Det forventes derfor, at ressourceforbruget ligger tæt på
det beløb, som er budgetteret, og således er en forudsætning for overførsel mellem årene, at det
politisk vedtagne serviceniveau er opfyldt.
Rammebelagt
På de rammebelagte områder er alle udgifts- og indtægtsarter omfattet af overførselsadgangen.
Endvidere må der overføres mellem løn og øvrigt drift – idet det bemærkes, at overenskomster,
normeringsaftaler med videre skal overholdes.
Størrelsen af overførselsbeløb
Mindreforbrug
Der kan uden forudgående godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget overføres beløb
svarende til 5 % af beløbet på budgettet plus eventuelle tillægsbevillinger (netto) på de poster, som
er omfattet af overførselsadgangen. Overførsler på over 5 % skal godkendes af Økonomi- og
Erhvervsudvalget, og der skal gøres rede for årsagen hertil.
Er der i løbet af regnskabsåret givet tillægsbevillinger til uforudsete udgifter, og det efterfølgende
viser sig, at denne bevilling har været for stor til det angivne formål, kan restbeløbet ikke overføres.
Hvis der i budgetlægningsfasen er givet teknisk korrektion til konkrete aktiviteter, og disse
eventuelt iværksættes senere end forventet, kan der ligeledes ikke ske overførsel af restbevillingen
til efterfølgende år.
Underskud
Der er mulighed for de decentrale enheder at overføre underskud på 5 pct. af det oprindelige
budget dog maksimalt 1 mio. kr. Overførelsesadgangen er afhængig af, at den samlede
udvalgsramme ikke overskrides. Et merforbrug på et område skal således modsvares af et
mindreforbrug på et andet område.
Fremgangsmåde ved overførsel af bevillinger
Over- og underskud vil blive opgjort i foråret i forbindelse med udarbejdelsen af regnskabet. Der vil
i den forbindelse ske en gennemgang af de forskellige områders under- og overskud, som
reguleres i overensstemmelse med ovenstående regler. Som ovenfor nævnt er driftsbevillinger étårige, og overførslerne forelægges derfor som tillægsbevillingsansøgninger til politisk behandling i
det efterfølgende år.
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Tillægsbevillinger
Tillægsbevillinger forbeholdes helt ekstraordinære og uforudsigelige mer-/mindreudgifter/indtægter. Der skal i sådanne situationer straks søges om tillægsbevilling, (jævnfør styrelseslovens
§ 40, stk. 2).

Der meddeles som udgangspunkt ikke ufinansierede tillægsbevillinger i løbet af året.
Tillægsbevillinger kan dog finansieres af kassebeholdningen, hvis der er tale om
omstruktureringer, investeringer el. lign., som indebærer mindreudgifter/merindtægter,
som inden for en kortere tidshorisont finansierer udgiften.
Budgetposttyper
I budgettet er indeholdt en række poster uden bevillingsmæssig funktion. Disse poster opfylder en
finansiel funktion og består af følgende typer:
•
•

Kapitalposter
Rådighedsbeløb

Kapitalposter
Til kapitalposter henregnes kurstab og kursgevinster på hovedkonto 7, forskydninger i likvide
aktiver, i kortfristede tilgodehavender, i aktiver og passiver vedrørende andre, samt forskydninger i
kortfristet gæld på hovedkonto 8.
Rådighedsbeløb
Rådighedsbeløb viser, hvor store beløb, der i det enkelte år forudsættes anvendt til anlægsprojekter og angiver således den øvre grænse for størrelsen af de udgifter, der inden for
budgetåret må afholdes af de pågældende anlægsbevillinger. Såfremt det bliver nødvendigt at
overskride et rådighedsbeløb, kræves tillægsbevilling i form af tillæg til rådighedsbeløb.
Inden der afholdes udgifter eller oppebæres indtægter, skal der være meddelt såvel
anlægsbevilling som rådighedsbeløb til de enkelte anlægsarbejder.

Budgettets udformning
Udgifter og indtægter er opført i samme kolonne. Udgifter har ingen fortegn, og indtægter har et
minus foran beløbet. I bevillingsoversigten og investeringsoversigten fremgår det, hvilke beløb
byrådet har afsat som bevillinger, henholdsvis rådighedsbeløb.
Med vedtagelsen af årsbudgettet har byrådet således givet bevilling til de driftsposter, der fremgår
af bevillingsoversigten. Ud over teksten til driftsposterne kan der til en bevilling være knyttet
yderligere bindinger, for eksempel i form af bemærkninger til de enkelte budgetposter.
Formålet med kontiene under den enkelte bevilling er at oplyse om bevillingens sammensætning,
og disse beløb må således ses som en specifikation til bevillingsbeløbet. Overskridelse af et beløb
i specifikationen giver således ikke nødvendigvis anledning til en tillægsbevillingsansøgning, hvis
de øvrige poster under samme bevilling blot udviser tilsvarende besparelser.
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Pris- og lønforudsætninger
Budget og budgetoverslag angives i faste priser, dvs. i de nu forventede 2015-priser, for at
tydeliggøre eventuelle ændringer i aktivitetsniveauet.
Udvalgenes budgetter er udarbejdet under forudsætning af de pris- og lønstigningsskøn, som
Kommunernes Landsforening (KL) udmeldte i juli 2014.
Pris- og lønstigninger, som er indarbejdet i budget 2015, er herefter som følger:

2014/2015
1.0 Lønninger
2.2 Fødevarer
2.3 Brændsel og drivmidler
2.6 Køb af jord og bygninger
2.7 Anskaffelser
2.9 Øvrige varekøb
4.0 Tjenesteydelser uden moms
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser
4.6 Betalinger til staten
4.7 Betalinger til kommuner
4.8 Betalinger til regioner
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.
5.1 Tjenestemandspensioner
5.2 Overførsler til personer
5.9 Øvrige tilskud og overførsler
6.0 Finansudgifter
7.1 Lejeindtægt
7.2 Salg af produkter og ydelser
7.6 Betalinger fra staten
7.7 Betalinger fra kommuner
7.8 Betalinger fra regioner
7.9 Øvrige indtægter
8.0 Finansindtægter

%
2,00
2,20
3,00
2,50
1,00
0,90
2,10
0,90
1,97
1,97
1,76
2,10
2,00
1,50
2,00
0,00
1,97
1,97
1,97
1,97
1,97
1,97
1,50

Hvert af de
følgende år
%
2,00
1,61
1,61
1,61
1,61
1,61
2,10
0,90
1,97
1,97
1,76
2,10
2,00
1,50
2,00
0,00
1,97
1,97
1,97
1,97
1,97
1,97
1,50

Lønsummer
Lønsummerne i budgettet er beregnet med udgangspunkt i den lønsum, som var indeholdt i det
sidst vedtagne budgets første overslagsår. Herefter er lønsummen prisreguleret til budgettets
prisniveau samt korrigeret med tekniske korrektioner, lov- og cirkulæreprogrammet, politiske
beslutninger truffet i Kommunen og eventuelle konsekvenser af den demografiske udvikling.
Den herefter beregnede lønsum i de decentrale enheders lønbudgetter dækker:
•
•
•

Overenskomstmæssig løn til de ansatte.
Lønstigninger/–tillæg udløst af forhåndsaftaler.
Tidligere decentralt forhandlede varige løntrin og –tillæg ud over forhåndsaftaler.
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De decentrale enheder vil herudover blive tilført budgetbeløb fra følgende centralt budgetterede
lønpuljer:
•

•

Pulje vedrørende uansøgt afsked, som dækker ekstra lønomkostninger ud over 1 måned i
forbindelse med uansøgt afsked. De decentrale enheder vil for hvert enkelt tilfælde få
tillægsbevilling til dækning af omkostningerne.
Barselsudligningsordning. Denne pulje dækker meromkostninger (80 % af forskel mellem
løn og barselsdagpengerefusion) på områder, hvor der ikke findes en vikar/barselspulje i
forvejen eller lønsummen indeholder barselsvikarer. Til de områder, som ikke har budget til
barselsvikarer indregnet, vil der blive givet tillægsbevilling til dækning af forannævnte
udgifter.

Befolkningstal
Økonomi- og Erhvervsudvalget har vedtaget, at befolkningsprognosen udarbejdet i marts 2014
skal anvendes ved budgetlægningen for budget 2015 og overslagsårene 2016-2018.
I efterfølgende tabel er vist den konstaterede befolkning pr. 1. januar i hvert af årene 2009-2014.
Fra 2015 er det de forventede befolkningstal ligeledes pr. 1. januar.
Pr. 1/1
Aldersgrupper
0-2 år
3-5 år
6-16 år
17-24 år
25-64 år
65-79 år
80-89 år
90+ år
Hovedtotal

2009
3.160
3.166
11.175
8.013
44.062
8.833
2.669
473
81.551

2010
3.126
3.235
11.188
8.296
43.730
9.295
2.621
506
81.997

2011
3.215
3.207
11.199
8.566
43.737
9.734
2.641
534
82.833

2012
3.160
3.213
11.232
8.915
43.656
10.274
2.580
571
83.601

2013
3.122
3.265
11.374
9.321
43.854
10.750
2.612
585
84.883

2014
2.999
3.326
11.395
9.462
44.072
11.151
2.651
611
85.667

2015
3.003
3.261
11.555
9.378
44.313
11.542
2.667
634
86.353

2016
2.966
3.221
11.699
9.373
44.584
11.810
2.752
636
87.040

2017
2.998
3.127
11.856
9.385
44.805
12.134
2.823
659
87.786

2018
3.006
3.131
11.917
9.352
45.082
12.430
2.903
674
88.494
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Udskrivningsprocenter m.v.
Budget 2015

Budget 2014

25,2 %
0,89 %

25,2 %
0,89 %

Ejendomsskat
Grundskyldspromille til kommunen

22,56 ‰

22,56 ‰

Dækningsafgift af offentlige ejendommes
grundværdi
Kommunens ejendomme
Regionens ejendomme
Statens ejendomme

11,28 ‰
11,28 ‰
11,28 ‰

11,28 ‰
11,28 ‰
11,28 ‰

Dækningsafgift af offentlige ejendommes
forskelsværdi
Kommunens ejendomme
Regionens ejendomme
Statens ejendomme

8,75 ‰
8,75 ‰
8,75 ‰

8,75 ‰
8,75 ‰
8,75 ‰

Dækningsafgift af forretningsejendommes
forskelsværdi

3,00 ‰

4,50 ‰

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag
(mio. kr.)

12.556,7

12.206,6

Indkomstskat
Kommunal indkomstskat
Kirkeskat
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Hovedoversigt
Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets priser

Politikområder
Direktionens Stabe
Rammebelagt
Ikke rammebelagt

Regnskab 2013

Budget 2014

Budget 2015

147.073.034
61.364.963

177.689.739
64.199.502

194.451.922
64.717.867

Kultur og Borgerservice,
rammebelagt

39.789.918

39.806.523

42.515.612

Uddannelse og
Arbejdsmarked:
Rammebelagt
Ikke rammebelagt

94.752.727
59.900

89.453.694
7.365.914

93.208.009
7.365.917

Teknik og Miljø,
rammebelagt

60.500.876

47.609.165

53.231.623

63.522.334
79.284
467.143.035

61.911.105
140.476
488.176.118

61.904.269
39.134
517.434.353

Velfærd og Sundhed:
Rammebelagt
Ikke rammebelagt
I alt

Generelle bemærkninger
Økonomi- og Erhvervsudvalgets budget dækker hele administrationsområdet. Det vil sige alle
administrationsudgifter til løn, IT mv. for de centrale funktioner i de fire direktørområder. Ud over
disse udgifter omfatter udvalgets budget også en række puljer til senere fordeling på andre
udvalgsområder samt Økonomi- og Erhvervsudvalgets område. Det drejer sig blandt andet om den
centrale barselspulje, puljen til uansøgt afsked, fleksjobpuljer og centrale undervisningsmidler.
På Økonomi- og Erhvervsudvalgets område under Staben indgår også udgifter til
tjenestemandspensioner, som i 2015 forventes at udgøre 54,4 mio. kr.
Desuden indgår erhvervs- og turismeområderne under Økonomi- og Erhvervsudvalget med et
budget på 21,5 mio. kr.
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Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Politikområde: Direktionens Stabe
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets
priser

Politikområder
Rammebelagt
00.25.13 Andre faste
ejendomme
00.52.80 Fælles formål
00.58.95
Redningsberedskab
03.22.01 Folkeskolen
m.m.
06.42.40 Fælles formål
06.42.41
Kommunalbestyrelsesmedlemmer
06.42.42 Kommissioner,
råd og nævn
06.45.50
Administrationsbygninger
06.45.51 Sekretariat og
forvaltninger
06.45.52 Fælles IT og
telefoni
06.45.59
Administrationsbidrag til
Udbetaling Danmark
06.48.60 Diverse
indtægter og udgifter
06.48.62 Turisme
06.48.66 Innovation og ny
teknologi
06.48.67 Erhvervsservice
og iværksætteri
06.48.68 Udvikling af
yder- og landdistrikter
06.52.70 Løn- og
barselspuljer
06.52.74 Interne
forsikringspuljer
06.52.76 Generelle
reserver
Ikke rammebelagt:
00.25.15 Byfornyelse

Regnskab 2013

Budget 2014

Budget 2015

0
92.659

0
0

3.365.684
0

1.416.397

0

0

1.411.652
267.438

2.071.478
350.040

2.071.483
350.052

8.323.234

8.698.201

9.428.720

1.339.592

1.471.404

1.471.398

0

62.458

62.459

85.653.652

97.517.712

101.970.116

35.730.450

37.082.083

40.525.372

11.609.700

11.900.698

12.060.762

285.487
597.203

671.130
592.731

671.139
842.732

30.000

31.697

281.695

5.994.458

8.551.925

8.570.909

656.375

427.353

427.354

0

8.576.372

12.146.959

-6.335.263

-315.543

-315.525

0

0

520.613

2.671.908

3.002.925

3.002.925
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Politikområder
00.25.18 Driftsikring af
boligbyggeri
05.32.30 Ældreboliger
05.72.99 Øvrige sociale
formål
06.42.43 Valg
06.52.72
Tjenestemandspension
I alt

Regnskab 2013

Budget 2014

Budget 2015

1.126.462
1.679.034

1.611.008
2.334.866

1.611.002
2.334.856

226.160
2.905.409

264.508
3.132.692

264.503
3.132.682

52.755.990
208.437.996

53.853.503
241.889.241

54.371.899
259.169.789

Generelle bemærkninger
Direktionens Stabe dækker en række centrale stabsfunktioner. Det drejer sig om Udvikling,
Kommunikation og Sekretariat, Den Centrale Økonomifunktion, IT og Digitalisering,
Rådhusbetjente- og kantine, samt HR-, Juridisk- og Indkøbsafdelingen.
Ud over de personalemæssige udgifter i de pågældende stabsfunktioner dækker Direktionens
Stabes budget også en række øvrige udgifter. Den største post er udgifter til
tjenestemandspensioner på 54,4 mio. kr. Desuden indgår en stribe fællesudgifter og puljer som
fælles IT-systemer, centrale uddannelsespuljer og løn- og barselspuljer.
Stigningen i Direktionens Stabes budget på godt 17 mio. kr. fra budget 2014 til budget 2015
skyldes hovedsageligt tre faktorer. IT- og Effektiviseringspuljen på 7 mio. kr. er flyttet fra anlæg til
drift. Der er afsat midler til kommunale huslejeudgifter på HUC. Endelig er der indarbejdet en
lønpulje til senere udmøntning.
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Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Politikområde: Direktionens Stabe
Delområde: Staben
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets priser

Politikområder
Rammebelagt
06.42.40 Fælles formål
06.42.41
Kommunalbestyrelsesmedlemmer
06.42.42 Kommissioner,
råd og nævn
06.45.51 Sekretariat og
forvaltninger
06.45.52 Fælles IT og
telefoni
06.48.62 Turisme
06.48.66 Innovation og
anvendelse af ny teknologi

Regnskab 2013

06.48.67 Erhvervsservice
og iværksætteri
06.52.70 Løn- og
barselspuljer
Ikke rammebelagt
06.42.43 Valg
I alt

Budget 2014

Budget 2015

267.438

350.040

350.052

8.323.234

8.698.201

9.428.720

1.339.592

1.471.404

1.471.398

47.378.517

62.413.739

59.902.714

887.334
597.203

1.328.773
592.731

0
842.732

30.000

31.697

281.695

4.601.690

7.021.183

7.040.163

0

8.576.372

8.576.369

2.905.409
66.330.417

3.132.692
93.616.832

3.132.682
91.026.525

Specielle bemærkninger
Staben dækker over afdelingerne Udvikling, Kommunikation og Sekretariat samt HR-, Juridisk- og
Indkøbsafdelingen.
Stabens personale- og øvrige afdelingsrelaterede udgifter udgør samlet set 31,1 mio. kr.
Som det fremgår af ovenstående skema indeholder de angivne budget- og regnskabstal for Staben
også udgifter til den politiske organisation. Der er i budget 2015 afsat 11,3 mio. kr. til den politiske
organisation, hvoraf 9,4 mio. kr. omhandler de samlede udgifter til de 27 byrådsmedlemmer.
Under Stabens budget er der endvidere budgetteret med 7,6 mio. kr. til erhvervs- og
turismeområderne. Heraf udgør det årlige tilskud til Horsens Erhvervsråd 4,0 mio. kr. og det øvrige
budget omhandler blandt andet puljen til erhvervspolitik på 0,8 mio. kr., 1,0 mio. kr. til
beskæftigelsesfremmende initiativer i regi af Horsens Alliancen, samt det årlige tilskud på knap
500.000 kr. til CityHorsens.
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Endvidere er der afsat budget til mere tværgående udgiftsposter som
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommunal information
Kommuneplanlægning
Konsulentbistand
Kommunens ESDH-system
Drift af kopimaskiner
Pulje til sociale kapitler
Fælles uddannelsesmidler (LMU)
Sundhedsordning
Puljer til fleksjob
Trivselspulje

Løn- og barselspuljer
De 8,6 mio. kr., der er budgetteret under løn- og barselspuljer, vedrører den fælles barselspulje
samt puljen vedr. uansøgt afsked.

Valg
Der er under Staben afsat 3,1 mio. kr. til afholdelse af valg.
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Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Politikområde: Direktionens Stabe
Delområde: Økonomi og IT
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets priser

Politikområder
Rammebelagt
00.25.13 Andre faste
ejendomme
00.52.80 Fælles formål
00.58.95
Redningsberedskab
03.22.01 Folkeskolen m.m.
06.45.50
Administrationsbygninger
06.45.51 Sekretariat og
forvaltninger
06.45.52 Fælles IT og
telefoni
06.45.59
Administrationsbidrag til
Udbetaling Danmark
06.48.60 Diverse indtægter
og udgifter
06.48.67 Erhvervsservice
og iværksætteri
06.48.68 Udvikling af yderog landdistrikter
06.52.70 Løn- og
barselspuljer
06.52.74 Interne
forsikringspuljer
06.52.76 Generelle
reserver
Ikke rammebelagt
00.25.15 Byfornyelse
00.25.18 Driftsikring af
boligbyggeri
05.32.30 Ældreboliger
05.72.99 Øvrige sociale
formål
06.52.72
Tjenestemandspension
I alt

Regnskab 2013

Budget 2014

Budget 2015

0
92.659

0
0

3.365.684
0

1.416.397
1.411.652

0
2.071.478

0
2.071.483

0

62.458

62.459

38.275.135

35.103.973

42.067.402

34.843.116

35.753.310

40.525.372

11.609.700

11.900.698

12.060.762

285.487

671.130

671.139

1.392.768

1.530.742

1.530.746

656.375

427.353

427.354

0

0

3.570.590

-6.335.263

-315.543

-315.525

0

0

520.613

2.671.908

3.002.925

3.002.925

1.126.462
1.679.034

1.611.008
2.334.866

1.611.002
2.334.856

226.160

264.508

264.503

52.755.990
142.107.580

53.853.503
148.272.409

54.371.899
168.143.264
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Specielle bemærkninger
Budgettet under delområdet Økonomi og IT dækker over en række forskellige afdelinger og
udgiftsposter. Det drejer sig om afdelingerne:
•
•
•
•

Den Centrale Økonomifunktion med et budget på 22,4 mio. kr.
IT og Digitalisering med et budget på 27,9 mio. kr. hvoraf de ca. 16 mio. kr. vedrører en
stribe fælles IT- udgifter.
Rådhusbetjentene med et budget på 2,3 mio. kr.
Rådhuskantinen med et indtægtsdækket budget.

Øvrige udgifter
Økonomi og IT’s budget dækker desuden en række forskellige udgiftsposter, hvor den største
enkeltpost er udgifter til tjenestemandspensioner som udgør 54,4 mio. kr. Af øvrige udgiftsposter
kan nævnes:
•
•
•
•
•
•

Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark
Den centrale portokonto
Revisionsudgifter
Kontingent til KL
Ydelsesstøtte til ældreboliger
Puljen til nye initiativer

Stigningen i delområdets budget fra budget 2014 til budget 2015 på knap 20 mio. kr. skyldes
primært de tre tidligere nævnte grunde. Flytning af IT- og Effektiviseringspuljen fra anlæg til drift,
centralt afsatte midler til huslejeudgifter på HUC og en lønpulje til senere udmøntning. Desuden er
der omplaceret 2,1 mio. kr. vedr. Ejendomsskattesystemet fra Teknik og Miljø til Økonomi og IT.
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Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Politikområde: Kultur & Borgerservice
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets
priser

Funktion
Rammebelagt
06.42.42 Kommissioner,
råd og nævn
06.45.51 Sekretariat og
forvaltninger
06.48.62 Turisme
06.48.67 Erhvervsservice
og iværksætteri
I alt

Regnskab 2013

Budget 2014

Budget 2015

14.834

35.293

34.932

31.661.351
3.166.852

31.059.784
3.173.335

31.885.060
5.113.451

4.946.881
39.789.918

5.538.111
39.806.523

5.482.169
42.515.612

Generelle bemærkninger
Midlerne anvendes primært til administrative udgifter på området Kultur- og Borgerservice. Herudover er der afsat budget til turisme og markedsføring af Horsens Kommune.
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Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Politikområde: Kultur & Borgerservice
Delområde: Kulturafdelingen
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets priser

Funktion
Rammebelagt
06.42.42 Kommissioner,
råd og nævn
06.45.51 Sekretariat og
forvaltninger
06.48.62 Turisme
06.48.67 Erhvervsservice
og iværksætteri
I alt

Regnskab 2013

Budget 2014

Budget 2015

14.834

35.293

34.932

6.622.248
3.166.852

6.498.211
3.173.335

6.423.741
5.113.451

4.946.881
14.750.815

5.538.111
15.244.950

5.482.169
17.054.293

Generelle bemærkninger
Kulturafdelingen sekretariatsbetjener Kulturudvalget og Folkeoplysningsrådet.
Kulturafdelingens opgaver i øvrigt:
•
•
•
•
•
•
•
•

information, rådgivning og vejledning om tilskudsmuligheder, aktiviteter og lovgivning indenfor
kultur- og fritidsområdet
drift af Horsens Bibliotek, Museum Horsens, Forum Horsens, idrætshaller og –anlæg,
svømmehaller og fritidscentre, Musikstedet, Musikskolen, Komediehuset, Billedskolen
afholdelse af Europæisk Middelalder Festival, Holmboe i Horsens, Horsens Teaterfestival samt
aktiviteter i Midtbyen og på havnen
tildeling af tilskud til foreninger og oplysningsforbund samt tilskud til lokaler til foreningsformål i
henhold til Folkeoplysningsloven
tildeling af tilskud til kulturelle formål
udlån af lokaler til foreningsformål
drift af Team-Danmark aftale
gennemførelse af større kulturelle arrangementer, herunder koncerter og shows i samarbejde
med eksterne parter.
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Specielle bemærkninger
06.42.42 Kommissioner, råd og nævn
Betjening af Folkeoplysningsrådet.

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger
Drift af Kultur- og Arrangementsafdelingen.

06.48.62 Turisme
Tilskud til turisme.
Turistfremmeindsatsen og turistinformationen sker med udgangspunkt fra Fonden FÆNGSLET.
Der fokuseres særligt på erhvervsturisme for at understøtte muligheden for, at Horsens kan blive
en attraktiv møde- og konferenceby.
0,4 mio. kr. anvendes til en opsøgende turistambassadør.
Der informeres elektronisk via standere i bl.a. Brædstrup, Horsens Midtby og ved Fængslet.
I forbindelse med Horsens Kommunes køb af FÆNGSLET ultimo 2017 afsættes der i 2015, 2016
og 2017 årligt 2,0 mio. kr. til drift og anvendelse af det samlede grundareal.

06.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri
PR-Gruppen
PR-gruppen er sammensat af repræsentanter for Business Horsens, CityHorsens, FÆNGSLET og
turisme, Horsens & Friends, kommunens uddannelsesinstitutioner, eliteidrætten og Horsens Kommune.
PR-gruppens markedsføringsindsats skal bidrage til at styrke danskernes opfattelse af Horsens
som et dynamisk og kreativt kraftcenter.
PR-gruppens hovedopgaver er, at:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

koordinere og initiere den landsdækkende og regionale markedsføring på områderne turisme,
erhverv, oplevelser, uddannelse og generel markedsføring
brande Horsens i overensstemmelse med den vedtagne vision for Horsens Kommune
producere relevante informationsmaterialer
understøtte de af Byrådet vedtagne politikker
samarbejde med eventselskabet Horsens & Friends og kultur-, erhvervs- og idrætslivet om tiltrækning af store events
understøtte store events, som afholdes i kommunen
koordinere aktiviteter i forbindelse med de store events
formidle samarbejde mellem netværk i Horsens kommune
gennemføre mediekurser for nøglepersoner
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PR-gruppens markedsføringsindsats skal styrke Horsens’ image som:
•
•
•
•
•

et attraktivt mål for etablering af virksomhed
et attraktivt mål for tilflytning
en attraktiv uddannelsesby
en dynamisk oplevelsesby
en attraktiv møde- og konferenceby

Chengdu
Horsens Kommune har indgået aftale om venskabsbysamarbejde med den kinesiske storby
Chengdu. Der er afsat 0,1 mio. kr. årligt til kultursamarbejde.

70

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Politikområde: Kultur & Borgerservice
Delområde: Borgerservice
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets
priser

Funktion
Rammebelagt
06.45.51 Sekretariat og
forvaltninger

Regnskab 2013
25.039.103

Budget 2014
24.561.573

Budget 2015
25.461.319

Specielle bemærkninger
Borgerservice er borgeres og samarbejdsparters indgang til Horsens Kommune. Afdelingens 36
fastansatte medarbejdere varetager betjeningen af borgere og samarbejdsparter ved såvel personlig som telefonisk henvendelse, idet Information og Omstilling er en del af opgaveporteføljen.
Borgerservice varetager opgaver – personligt og telefonisk – indenfor områderne pas, kørekort,
folkeregister, sygesikring, SKAT, vielser, NemID, beboerindskud, råd og vejledning og udvalgte
ydelser indenfor Lov om Aktiv Socialpolitik.
Herudover ydes hjælp til selvbetjening – et område i stadig vækst efter indførelse af obligatorisk
digital selvbetjening, og Borgerservice spiller en aktiv rolle i forhold til hele digitaliseringsprocessen
i Horsens Kommune.
Borgerservice samarbejder med de øvrige 18 kommuner i Region Midtjylland om betjening af Den
digitale Hotline – en hotline hvor Regionens borgere kan få hjælp til betjening af de digitale selvbetjeningsløsninger, til oprettelse af NemId, digital post m.v.
Et samarbejde der er udvidet til også at omfatte Region Midtjylland og en kommune i Region
Nordjylland.
Borgerservice varetager den tværgående opgave med afdækning af socialt bedrageri og forebyggelse heraf. Opgaveløsningen sker i samarbejde med Udbetaling Danmark, der i 2013 overtog
opgaven i forhold til overdragede opgaver.
Budgettet dækker primært afdelingens lønomkostninger og deraf afledte udgifter, samt udgifter til
serviceabonnement på diverse it-systemer – pas, kørekort, vielse, sygesikring og gennemstillingsløsning til SKAT.
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Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Politikområde: Uddannelse og Arbejdsmarked
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og B2015: budgetårets priser

Politikområder
Rammebelagt
03.22.01 Folkeskoler
05.25.10 Dagtilbud, fælles
formål
06.42.42 Kommissioner,
råd og nævn
06.45.50 Bygninger
06.45.51 Sekretariat og
forvaltninger
06.45.53 Administration
vedrørende jobcentre og
pilotjobcentre
Ikke rammebelagt
06.45.53 Administration
vedrørende jobcentre og
pilotjobcentre
I alt

Regnskab 2013

Budget 2014

Budget 2015

0

497.749

0

0

1.211.702

0

256.071
5.390.498

496.167
6.131.420

496.157
7.800.855

38.505.598

35.209.227

41.454.122

50.600.561

45.907.429

43.456.875

59.900
94.812.628

7.365.914
96.819.608

7.365.917
100.573.926
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Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Politikområde: Uddannelse og Arbejdsmarked, politisk organisation
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og B2015: budgetårets priser

Politikområder
Rammebelagt
06.42.42 Kommissioner,
råd og nævn

Regnskab 2013
256.071

Budget 2014

Budget 2015

496.167

496.157

Kommissioner, råd og nævn indeholder budget til mødediæter til skolebestyrelsesmedlemmer ved
kommunens folkeskoler og koordinerende forum (0,394 mio. kr.).
Herudover blev der afsat 0,100 mio. kr. til et Ungdomsråd jf. budgetaftalen for 2014.
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Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Politikområde: Uddannelse og Arbejdsmarked
Delområde: Uddannelse og Arbejdsmarked, Økonomi og administration
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og B2015: budgetårets priser

Politikområder
Rammebelagt
03.22.01 Folkeskoler
05.25.10 Dagtilbud, fælles
formål
06.45.51 Sekretariat og
forvaltninger, Uddannelse
og Arbejdsmarked,
Økonomi og administration
I alt

Regnskab 2013

Budget 2014

Budget 2015

0

497.749

0

0

1.211.702

0

15.796.612
15.796.612

17.532.838
19.242.289

19.819.511
19.819.511

Opgaver og organisation
Direktørområdet Uddannelse og Arbejdsmarked administrerer fire hovedpolitikområder:
”Dagtilbudsområdet”, ”Uddannelsesområdet”, ”Tværgående Enhed for Læring” og
”Beskæftigelsesområdet”.
Uddannelse og Arbejdsmarked – Økonomi og Administrations hovedopgave er at understøtte
koncerndirektøren og fagcheferne i deres varetagelse af den politiske betjening (Børne- og
Skoleudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget) og faglige, økonomiske
og administrative ledelse af området.
De overordnede opgaver er:
• budget- og økonomistyring
• budgetopfølgning og regnskab
• strategi, mål og resultatstyring
• analyse og udviklingsopgaver
• ledelsesinformation
• digitalisering og kommunikation
• sekretariatsbetjening
• betjening af udvalgene herunder forberedelse af og opfølgning på sager til politisk
behandling
• administrativ, økonomisk og juridisk bistand og konsulentbetjening
• elev- og uddannelsesadministration
• pladsanvisning
• tværgående samarbejde kommunalt, regionalt og nationalt.
Uddannelse og Arbejdsmarkeds Økonomi og Administration er organiseret i tre funktionelle teams:
”Administration”, ”Analyse og udvikling” og ”Økonomi”.
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Forudsætninger for områdets konti
Budgettet dækker administrationsudgifter for Uddannelse og Arbejdsmarkeds
administrationsafdeling. Herunder eksempelvis personaleudgifter, kontorhold, inventar, møder,
serviceabonnement KMD, tolkebistand samt udviklingspulje.

Ændringer i budget 2015
Effektiviseringer jf. 7 – 14 - 21
I forbindelse med budget 2012 blev det vedtaget, at der skal indarbejdes effektiviseringer på
kommuneplan for 7 mio. kr. i 2013, 14 mio. kr. i 2014 og 21 mio. kr. i 2015 og efterfølgende år.
Uddannelse og arbejdsmarkeds Økonomi og Administrationsafdeling skal i den forbindelse
gennem digitalisering og andre effektiviseringer af administrative og koordinerende opgaver
gennemføre effektiviseringer for samlet set 0,120 mio. kr. i 2015 og efterfølgende år.
Økonomisk politik
Byrådet godkendte den 19. marts 2013 økonomisk politik for Horsens Kommune. For Uddannelse
og Arbejdsmarkeds Administration betyder det, at der er indarbejdet effektiviseringer for 0,4 mio.
kr. i 2015, 0,6 mio. kr. i 2016 og 0,8 mio. kr. i 2017.
Grunddataprogram
Regeringen og KL indgik i oktober 2012 en aftale om et fælles grunddataprogram. Aftalen handler
om at forbedre kvaliteten og effektivisere brugen af grunddata. Aftalen indebærer, at kommunerne
skal gennemføre effektiviseringer. For Horsens Kommune 0,860 mio. kr. i 2015 og 1,12 mio. kr. i
2016 og efterfølgende år. For Uddannelse og Arbejdsmarked betyder det en besparelse på 0,26
mio. kr. i 2015 og 0,33 mio. kr. i 2016 og frem.
Ved Uddannelse og Arbejdsmarked er effektiviseringskravet indarbejdet som en
grønthøsterbesparelse i første omgang under Uddannelse og Arbejdsmarkeds Økonomi og
Administrationsafdeling. I efteråret er effektiviseringskravet omfordelt mellem Økonomi og
Administration samt Ydelsesafdelingen, jobcentret og ungeenheden.
Sikkerhedsleder/APV
Der er til budget 2015 og frem overført 0,167 mio. kr. til løsning af sikkerhedsleder/APV funktionen
fra Undervisningsområdets fælleskonti til Uddannelses og Arbejdsmarkeds Økonomi og
Administration.
Teknisk tilretning
Budget under funktion 05.25.10 dagtilbud og funktion 03.22.01 folkeskoler flyttes fra 2015 til
funktion 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger.
I budget 2015 flyttes administrative medarbejdere (sekretariat og økonomi) under Tværgående
enhed for læring (TEFL) til Uddannelse og Arbejdsmarkeds Økonomi og Administration og der
flyttes budget til pædagogisk konsulent fra Uddannelse og Arbejdsmarkeds Økonomi og
Administration til TEFL (samlet ændring ved Uddannelse og Arbejdsmarkeds Økonomi og
Administration 0,759 mio. kr.).
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Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Politikområde: Uddannelse og Arbejdsmarked
Delområde: Uddannelse Horsens
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og B2015: budgetårets priser

Politikområder
Rammebelagt
06.45.51 Sekretariat og
forvaltninger, Uddannelse
Horsens

Regnskab 2013

583.381

Budget 2014

1.306.248

Budget 2015

824.139

Der er ved Byrådet den 26. juni 2012 givet en bevilling til den kommunale indsats ”Uddannelse
Horsens” i alt 1,27 mio. kr. pr. år i en forsøgsperiode på 3 år fra 1. august 2012 til 31. juli 2015.
Uddannelsesinstitutionerne i Horsens Kommune bidrager med 300.000 kroner årligt efter en
fordelingsnøgle.
Der skal i løbet af 2015 tages stilling til evt. forlængelse eller permanentgørelse af Uddannelse
Horsens.
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Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Politikområde: Uddannelse og Arbejdsmarked
Delområde: Ungeenheden
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og B2015: budgetårets priser

Politikområder
Rammebelagt
06.45.50 Administrationsbygninger
06.45.51 Sekretariat og
forvaltninger, Ungeenheden
I alt

Regnskab 2013

Budget 2014

Budget 2015

127.778

54.189

1.723.614

1.706.623
1.834.401

701.384
755.573

5.322.563
7.046.177

Horsens Kommune har etableret en Ungeenhed, som skal sikre, at unge under 30 år gennemfører
en uddannelse. Der er tre hovedudfordringer, som Ungeenhedens indsatser retter sig mod at løse:
•
•
•

For mange unge er på uddannelseshjælp (tidligere kontanthjælp)
For få unge får en kompetencegivende ungdomsuddannelse
For mange unge afbryder en uddannelse og kommer på uddannelseshjælp

Etablering af Ungeenheden skal sikre, at de ovenfor nævnte udfordringer løses.

Ændringer i budget 2015
Der er overført 4,7 mio. kr. fra Jobcenteret til Ungeenheden.
Erhvervsgrunduddannelsens (EGU) budget til administration konteres på funktion 6.51. Budgettet
udgør i 2015 netto 0,642 mio. kr. I forbindelse med oprettelse af 25 ekstra EGU-pladser har EGU
modtaget midler fra Beskæftigelsesområdet i 2012-2014. Budgettet blev fordelt mellem EGU,
funktion 3.45 og EGU, funktion 6.51. Der er pt. ikke afsat midler til ekstra EGU-pladser i budget
2015.
Der er forudsat, at der modtages 0,564 mio. kr. fra Hedensted Kommune til dækning af vejledning
og administrationsudgifter i forbindelse med vejledning af 20 EGU elever fra Hedensted Kommune.
Ungeenheden er samlet fysisk på den grå fabrik i de lokaler Tværgående Enhed for Læring (TEFL)
benyttede tidligere. Som følge heraf er Ungeenheden tildelt huslejebudget fra TEFL (1,6 mio. kr.).
Herudover er huslejebudget fra EGU ligeledes tilført området (0,05 mio. kr.)
Grunddataprogram: effektiviseringskrav, -0,023 mio. kr. i 2015, -0,029 mio. kr. i 2016 og
efterfølgende år.
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Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Politikområde: Uddannelse og Arbejdsmarked
Delområde: Administration ved Ydelsesafdelingen og jobcentre
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og B2015: budgetårets priser

Politikområder
Rammebelagt
06.45.50 Administrationsbygninger
06.45.51 Sekretariat og
forvaltninger, Ydelsesafdelingen
06.45.53 Administration
vedrørende jobcentre og
pilotjobcentre
Ikke rammebelagt
06.45.53 Administration
vedrørende jobcentre og
pilotjobcentre
I alt

Regnskab 2013

Budget 2014

Budget 2015

5.262.719

6.077.231

6.077.241

20.418.981

15.668.757

15.487.909

50.600.561

45.907.429

43.456.875

59.900
76.342.161

7.365.914
75.019.331

7.365.917
72.387.942

Administrationsbygninger
Der er afsat budget til leje af lokaler til Ydelsesafdelingen og Jobcenteret på Samsøgade 3.

Sekretariat og forvaltning
Budgettet dækker administrationsudgifter for Ydelsesafdelingen, primært lønudgifter og udgifter til
KMD-fagsystemer.
Ydelsesafdelingen varetager beregning og udbetaling af forsørgelsesydelser:
•
•
•
•
•
•

Kontanthjælp
Sygedagpenge
Ledighedsydelse
Revalideringsydelse
Fleksløntilskud
Ressourceforløbsydelse
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Ændringer i budget 2015
Der er korrigeret for effektivisering jf. Horsens Kommunes økonomiske politik -0,1 mio. kr.

Administration vedrørende jobcentre
Budgettet dækker administrationsudgifter vedr. Jobcenter Horsens.
Jobcenteret sagsbehandler sager vedr.:
•
•
•
•
•
•

Kontanthjælp
Sygedagpenge
Fleksjob
Revalidering
Forsikrede ledige
Ressourceforløb

Ændringer i budget 2015
Der er korrigeret for effektivisering jf. Horsens Kommunes økonomiske politik -0,7 mio. kr.
Der er overført 4,7 mio. kr. til den nye Ungeenhed.
Lovændring: Om suspension af strafrefusion 0,3 mio. kr.
Lovændring: Reform af førtidspension og fleksjobs 0,3 mio. kr.
Lov- og cirkulæreprogram: Ændring på beskæftigelsesområdet som følge af reformer vedrørende
førtidspension og fleksjob, sygedagpengereform, kontanthjælpsreform samt lov vedrørende
midlertidig arbejdsmarkedsydelse medfører følgende ændringer i Jobcentrets
Administrationsbudget, 1,8 mio. kr. i 2015, 1,3 mio. kr. i 2016 og efterfølgende år.
Moderniseringsaftalen: Afbureaukratisering af Beskæftigelsesområdet medfører reduktion på -2,25
mio. kr. årligt fra 2016 og frem.
Budgetaftalen: 0,5 mio. kr. til indsats i Sundparken.
Grunddataprogram: effektiviseringskrav, -0,173 mio. kr. i 2015, -0,219 mio. kr. i 2016 og
efterfølgende år
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Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Politikområde: Teknik og Miljø
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og B2015: budgetårets priser

Funktion
Rammebelagt
00.25.13 Andre faste
ejendomme
06.42.42 Kommissioner,
råd og nævn
06.45.50 Administrationsbygninger
06.45.51 Sekretariat og
forvaltninger
06.45.54 Naturbeskyttelse
06.45.55 Miljøbeskyttelse
06.45.56 Byggesagsbehandling
06.48.60 Diverse indtægter
og udgifter efter forskellige
love
06.48.68 Udvikling af yderog landdistriktsområder
I alt

Regnskab 2013

Budget 2014

Budget 2015

699

-2.736.070

-3.768.784

0

18.784

18.780

10.743.517

8.798.676

8.752.410

38.772.639
1.598.212
6.300.629

28.743.040
1.826.443
8.541.945

32.432.900
1.826.444
10.544.493

2.853.758

2.258.789

3.267.822

-47.134

-79.204

-79.206

278.555
60.500.875

236.762
47.609.165

236.764
53.231.623

Kvalitetsudvikling
Målsætning
Målet er at sikre optimal brugertilfredshed til lavest mulige omkostninger gennem løbende
forbedringer og ved ledelsens og medarbejdernes deltagelse og engagement.
Endvidere vil vi tilstræbe en fortsat udvikling af kvaliteten i de kommunale ydelser til
borgerne/virksomheder inden for de økonomiske rammer, der stilles til rådighed for de enkelte
afdelinger.

Beskrivelse af området/forudsætning for områdets konti
Drift og vedligeholdelse af kommunens administrationsbygninger sorterer under Teknik- og
Miljøområdets budgetområde.
Budgettet dækker desuden hele Teknik- og Miljøområdets administrationsudgifter, hvoraf
lønomkostninger udgør langt den væsentligste andel af budgettet. Lønbudgettet bruges til
aflønning af teknisk direktør, vicedirektør, teknisk administrativt personale ved Administration og
Innovation, Affald og Trafik, Ejendomscenter, Plan og By, Byg og Erhverv, Natur og Miljø.
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Desuden afholdes der for det teknisk administrative personale udgifter til uddannelse,
tjenestekørsel, almindeligt kontorhold, drift og vedligeholdelse af specifikke IT-systemer samt
mindre anskaffelser af kontormaskiner, inventar mv.
Budgettet omfatter også drift af de delvist brugerfinansierede områder Grafisk Værksted og TM
Digital, som hovedsageligt servicerer kommunens egne afdelinger.
Byggesagsbehandling og planlægning, herunder lokal-, kommune- og varmeplanlægning er også
en del af budgettet.
Budgettet indeholder endvidere administrationsudgifter til og administrationsbidrag fra
Forsyningsvirksomheden Affald og Genbrug, Service og Beredskab, Ældreboliger, Havne og større
anlægsarbejder beregnet ud fra specifikke fordelingsnøgler.
Rengøringsorganisationen er også en del af budgettet for Teknik- og Miljøområdet.
Teknik og Miljøs øvrige tekniske områder har selvstændige driftsbudgetter.

Fysisk planlægning
Regional- og landsplanlægning
Målsætning
Det er målet med udgangspunkt i kommuneplanlægningen og gennem en målrettet aktiv indsats at
påvirke, udvikle og virkeliggøre landsplaners og den regionale udviklingsplans muligheder for
Horsens Kommune.
Handlingsplan
•
•

Opfølgning på nye landsplantiltag/ -redegørelser.
Input til regional planlægning

Kommuneplanlægning
Målsætning
Det er målet med udgangspunkt i den løbende kommuneplanlægning at sikre kommunens borgere
et sundt og bæredygtigt samfund.
Gennem en målrettet, aktiv indsats at udvikle og virkeliggøre kommuneplanens muligheder for
Horsens Kommune.
Handlingsplan
Opfølgning på Kommuneplan 2013, bl.a. med
•
•
•
•
•
•

Digital Kommuneplan
Strategisk Energiplan, herunder varmeplan
Kommuneplantillæg for byvækst
Kommuneplantillæg for detailhandel
Planstrategi 2015
Kommuneplanrammer, revision
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Landsbyplanlægning
Målsætning
Landsbysamarbejdet videreudvikles med henblik på at styrke landsbyernes rolle som attraktive
lokalsamfund og med henblik på at styrke dialogen mellem Kommunen og landsbyerne.
Fra 2014 er budgettet udvidet med 100.000 kr. årligt til at understøtte borgernes varetagelse af
fælles grønne arealer i Brædstrup
Handlingsplan
•

Samarbejde med Landsbyrådet og Samby, ny organisering

Dispositions- og lokalplanlægning
Målsætning
Dispositions- og lokalplanlægningen skal være et effektivt planlægningsværktøj til realisering af
kommuneplanen.
Planlægningsarbejdet sker i samarbejde/dialog med brugerne og under hensyntagen til Agenda
21-tankerne. Planlægningsarbejdet skal gennem visualisering tydeliggøre Byrådets planlægning
og ideer.
Handlingsplan
•
•
•

Midtbyplanlægning, opfølgning med konkrete projekter
Havneplan, opfølgning
Helhedsplaner for mellembyerne

Administrationsbygninger
Målsætning
Nybyggeri, om- og tilbygning samt bygningsvedligeholdelse skal gennemføres i høj kvalitet med
henblik på at sikre sunde og funktionelle bygninger.
Fokus er rettet mod optimal drift, herunder energibesparende foranstaltninger og sikring af
bygnings- og løsøreværdier.

Forudsætninger for områdets konti
Alle data vedrørende den aktuelle tilstand indføres løbende i Teknik- og Miljøområdets program for
bygningsvedligeholdelse.

Handlingsplan
Bygningssyn gennemføres hvert år på ca. 50 % af en bygningskategori.
Lovpligtig energimærkning af kommunens bygninger opretholdes.

82

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Politikområde: Teknik & Miljø
Delområde: Byggesagsbehandling
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og B2015: budgetårets priser

Funktion
Rammebelagt
06.45.56
Byggesagsbehandling
I alt

Regnskab 2013

Budget 2014

Budget 2015

U

6.277.833

6.507.115

7.516.150

I
N

-3.424.075
2.853.758

-4.248.326
2.258.789

-4.248.328
3.267.822

Det er et lovkrav, at borgere inden igangsættelse af et byggeri indhenter byggetilladelse.
Tilladelsen indhentes hos kommunen, der som bygningsmyndighed administrerer de lovfastsatte
regler, og som har ansvaret for udstedelse af byggetilladelser og håndtering af anmeldelser af
byggerier.
Mindre byggerier skal alene anmeldes til kommunen og byggerier af meget begrænset omfang og
kompleksitet kan udføres uden tilladelse eller anmeldelse.
Der er indgået aftale med Staten og kommunerne om øget anvendelse af anmelderordninger for
byggeområder, som kan bidrage til at reducere de erhvervsrettede sagsbehandlingstider. Aftalen
betyder en budgetreduktion fra 2016 på 0,3 mio. kr. om året.
Det er en målsætning for Horsens Kommune, at byggesagsbehandlingen i kommunen skal være
blandt de absolut bedste i landet.
I bestræbelserne på yderligere at modernisere og effektivisere byggesagsbehandlingen indføres i
efteråret 2014 og foråret 2015 en digital løsning for byggeansøgninger og sagsbehandling. Et år
efter indkøringen ønskes indført løbende målinger og evalueringer af brugernes oplevelse af og
tilfredshed med byggesagsbehandlingen, samt - hvor det er muligt - benchmarking med andre
kommuner. Måling og benchmarking skal bl.a. omfatte servicetilgang, dialogform, proces- og
forventningsafstemning, faglighed og ikke mindst sagsbehandlingstid.
Resultaterne fra målingerne anvendes i det løbende arbejde med at optimere samarbejdet mellem
ansøgere og sagsbehandlere.
Fra 2015 er budgettet øget med 1 mio. kr. årligt til indsatsen for at sikre en lav sagsbehandlingstid
og høj brugertilfredshed på kommunens byggesagsbehandling. Der sigtes mod en
sagsbehandlingstid på 4 uger for ”standard-sager”. Ressourcebehovet evalueres to år efter
implementeringen af det nye digitale byggesagsbehandlingssystem.

Budgetforudsætninger

Kommunen må opkræve et byggesagsgebyr for behandlingen af byggetilladelser. Det er
lovmæssigt bestemt, at byggesagsgebyr fra 2015 skal opkræves efter medgået tid. I Horsens
Kommune har byggesagsgebyret været opkrævet efter medgået tid siden 1. januar 2013. Der har
hidtil været opkrævet et opstartsgebyr. Opstartsgebyret kan ikke længere opkræves fra 2015.
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Der er budgetteret med følgende indtægter
Byggetilladelse
kategori
Simple
konstruktioner
Enfamiliehuse.
Industri- og
lagerbebyggelse
Andre faste
konstruktioner.
Øvrigt erhvervsog etagebyggeri

Forventede
antal sager

Opstartsgebyr

Timeforbrug

Indtægter i alt

179
317

0
0

745,91
1.360,34

559.436
1.020.254

45

0

160,73

120.547

111

0

362,48

271.858

232
884

0
0

3.030,06
5.659,52

2.272.545
4.244.643

Der forventes 884 byggesager i 2015.
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Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Politikområde: Service & Beredskab
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og B2015: budgetårets priser

Funktion
Rammebelagt
06.45.51 Rengøringsorganisation
I alt

Regnskab 2013
U
I
N

42.001.135
-41.984.637
16.498

Budget 2014

Budget 2015

40.376.452
-40.685.315
-308.863

40.376.474
-40.685.313
-308.839

Målsætning
Det er målsætningen for den centrale rengøringsenhed, at opgaverne udføres så effektivt som
muligt, med højt kvalitetsniveau og med lavest mulige omkostninger for de berørte afdelinger i
Horsens Kommune.

Handlingsplan
Den centrale rengøringsenhed er organisatorisk en del af Service og Beredskab. Som det er
tilfældet for den øvrige del af Service og Beredskab er det en forudsætning, at
rengøringsenhedens omkostninger dækkes af indtjening ved at rengøringsarbejde udføres for
kommunale enheder.
Arbejdets art og omfang aftales med de enkelte skoler, institutioner mv.
Rengøringsstandarden aftales med udgangspunkt i de fastlagte rengøringsstandarder i forbindelse
med konsulentundersøgelsen af området i 2009.
Det afsatte budget dækker lønninger til personalet, udgifter til rengøringsmaskiner,
rengøringsmidler samt faste udgifter og alm. drift af Service og Beredskab.
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Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Politikområde: Velfærd og Sundhed
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets priser

Funktion
Rammebelagt
06.42.42 Kommissioner,
råd og nævn
06.45.50 Administrationsbygninger
06.45.51 Sekretariat og
forvaltninger
06.45.57 Voksen-, ældreog handicapområdet
06.45.58 Det specialiserede børneområde

Regnskab 2013

Ikke rammebelagt
06.45.57 Voksen-, ældreog handicapområdet
I alt

Budget 2014

Budget 2015

222.267

271.144

271.167

2.894.550

3.291.891

3.291.916

17.110.295

17.684.180

19.267.051

12.787.533

11.561.319

7.718.817

30.507.689

29.102.571

31.355.318

79.284
63.601.618

140.476
62.051.581

39.134
61.943.403

Generelle bemærkninger
Byrådet har i 2013 vedtaget en årlig 1 % effektivisering af de rammebelagt serviceudgifter. Det
betyder, at der i 2015 er indarbejdet en effektivisering på 634.794 kr.
Der er i 2014 indført et grunddata program, som skulle medfører lettelser i den kommunale
administration. Effektiviseringen er beregnet til 170.000 kr., som er indarbejdet i budget 2015
Jf. budgetaftalen for 2015 er budgettet til det specialiserede børneområde forhøjet med 4,5 mio. kr.
i 2015-2018 til videreførelse af den tidlige og forebyggende indsats. Der er ligeledes indarbejdet en
reduktion på rammen til sekretariat og forvaltninger på -0,04 mio. kr.
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Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Politikområde: Velfærd og Sundhed
Delområde: Kommissioner, råd og nævn
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets priser

Funktion
Rammebelagt
06.42.42 Kommissioner,
råd og nævn

Regnskab 2013
222.267

Budget 2014

Budget 2015

271.144

Specielle bemærkninger
06.42.42 Kommissioner, råd og nævn
Budget til henholdsvis Ældreråd og Handicapråd samt opsparing til ældrerådsvalg.

271.167
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Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Politikområde: Velfærd og Sundhed
Delområde: Administrationsbygninger
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets priser

Funktion
Rammebelagt
06.45.50 Administrationsbygninger

Regnskab 2013
2.894.550

Budget 2014
3.291.891

Budget 2015
3.291.916

Specielle bemærkninger
06.45.50 Administrationsbygninger
Budget til dækning af leje og driftsudgifter på Familieafdelingens decentrale adresser på
henholdsvis Fuglevangsvej (Fuglevang) og Robert Holmsvej (Nordvang).
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Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Politikområde: Velfærd og Sundhed
Delområde: Sekretariat og forvaltninger
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets priser

Funktion
Rammebelagt
06.45.51 Sekretariat og
forvaltninger

Regnskab 2013
17.110.295

Budget 2014
17.684.180

Budget 2015
19.267.051

Specielle bemærkninger
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger
Budget til administrative udgifter til direktørområdets centrale administration, IT-systemer og
ledelse.
I forbindelse med en ændret ledelsesstruktur i Velfærd og Sundhed i 2014, er der flyttet personale
fra Voksen-, ældre- og handicapområdet funktion 06.45.57 til sekretariat og forvaltninger.
Flytningen medfører, at der er omplaceret 3,0 mio. kr. i 2015 fra voksen-, ældre- og
handicapområdet til sekretariat og forvaltninger.
I forbindelse med budgetforliget for 2015 er der indarbejdet en reduktion af budgettet på 0,04 mio.
kr.
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Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Politikområde: Velfærd og Sundhed
Delområde: Voksen-, ældre- og handicapområdet
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets priser

Funktion
Rammebelagt
06.45.57 grp. 000
06.45.57 grp. 091
Ikke Rammebelagte
06.45.57 grp. 000
I alt

Regnskab 2013
24.254.218
-11.466.685
79.284
12.866.817

Budget 2014
23.420.765
-11.859.446
0
140.476
11.701.795

Budget 2015
19.578.269
-11.859.452
0
39.134
7.757.951

Specielle bemærkninger
06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet
Budget til administrative udgifter i Myndighedsafdelingen består af lønudgifter til sagsbehandlere
og ledelse i myndighedsafdelingen.
I forbindelse med en ændret ledelsesstruktur i Velfærd og Sundhed i 2014, er der flyttet personale
fra Voksen-, ældre- og handicapområdet funktion 06.45.57 til sekretariat og forvaltninger.
Flytningen medfører, at der er omplaceret 3,0 mio. kr. i 2015 fra voksen-, ældre- og
handicapområdet til sekretariat og forvaltninger. Budget til driftschefer i henholdsvis Sundhed og
Omsorg og i HPS, er flyttet til Velfærds- og Sundhedsudvalget, i alt 1,6 mio. kr.
Budget til ikke rammebelagt område er til lægeerklæringer vedr. klienter.
Budgettet på -11.859.452 kr. er en indtægt for administrationsbidrag.
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Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Politikområde: Velfærd og Sundhed
Delområde: Det specialiserede børneområde
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets priser

Funktion
06.45.58:
Rammebelagt
Det specialiserede
børneområde
grp. 091
I alt

Regnskab 2013

Budget 2014

Budget 2015

30.507.689

29.102.571

30.507.689

29.102.571

32.348.099
-992.781
31.355.318

Specielle bemærkninger
06.45.58 Det specialiserede børneområde
Budgettet til administrative udgifter i Familie og Forebyggelse består primært af lønudgifter til hhv.
sagsbehandlere, familieplejekonsulenter, administrativt personale, ergoterapeuter og ledere.
Ved budgetforliget for 2014 blev der bevilget 5,5 mio. kr. til Forebyggelsesstrategien. Beløbet er
indarbejdet på fkt. 05.28.21 i det oprindelige budget for 2014 og er efterfølgende flyttet til fkt.
06.45.58.
Effektiviseringsstrategien er indarbejdet med:
Årlig 1 %
effektivisering

2015

2016

2017

2018

-701.896

-1.038.079

-1.353.037

-1.657.683

Som følge af etablering af socialtilsynet er der i budget 2014 overført midler fra fkt. 06.45.58 (løn)
til fkt. 05.28.20 (objektiv finansiering af tilsyn med plejefamilier) svarende til kommunens sparede
lønudgift ved bortfald af tilsynsopgaven (0,3 mio. kr.). Det er efterfølgende besluttet, at der skal
flyttes midler svarende til lov- og cirkulæreprogrammets forudsætninger og der er derfor sket en
yderligere overflytning fra fkt. 06.45.58 til fkt. 05.28.20 (0,6 mio. kr.).
Jf. budgetaftalen for 2015 er budgettet til det specialiserede børneområde forhøjet med 4,5 mio. kr.
i 2015-2018 til videreførelse af den tidlige og forebyggende indsats.
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Hovedoversigt
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets priser

Politikområder
Forsørgelse:
Budgetgaranti ikke
rammebelagt
05.46.61 Kontanthjælp til
udlændinge
05.57.73 og 05.57.75
Uddannelseshjælp
05.57.73 Kontanthjælp
05.57.75 Kontanthjælp til
aktiverede
05.57.79 Særlig
uddannelsesordning og
midlertidig
arbejdsmarkedsydelsesord
ning
05.58.80 Revalidering
05.58.81 Ledighedsydelse
05.58.82
Ressourceforløbsydelse
Beskæftigelsestilskud ikke
rammebelagt
05.57.78 Dagpenge til
forsikrede ledige
05.68.91 Løntilskud
forsikrede ledige
Øvrige ikke rammebelagt
05.46.61 Hjælp i særlige
tilfælde til udlændinge
05.57.71 Sygedagpenge
05.58.81 Fleksjob
05.68.95 Kommunal
jobtræning Forsikrede
ledige (arbejdsgiverandel)
05.68.96 Servicejobs
05.68.97 Seniorjob
Forsørgelse I alt

Regnskab 2013

Budget 2014

Budget 2015

6.111.192

7.085.778

12.301.323

0
141.058.047

67.408.863
88.348.602

51.348.608
110.494.986

74.383.977

46.061.255

42.850.242

12.649.309
10.996.035

17.185.980
11.899.541

0
8.435.624

81.905.735

64.699.616

70.490.902

1.784.781

13.133.149

33.271.633

172.524.713

187.158.485

157.131.920

11.879.212

12.171.096

8.625.000

259.761
135.374.838
83.548.283

360.129
145.691.438
82.967.142

471.461
125.802.050
91.416.904

1.570.138
-355.751
9.457.203
743.147.474

3.343.692
0
17.859.237
765.374.002

3.342.583
0
12.546.519
728.529.754
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Politikområder
Aktivitet:
Budgetgaranti ikke
rammebelagt
05.46.60
Integrationsprogram
05.68.90 Den kommunale
beskæftigelsesindsats
05.57.79 Særlig
uddannelsesordning og
midlertidig
arbejdsmarkedsydelsesord
ning
05.58.82 Ressourceforløb
05.68.98 Hjælpemidler
m.m.
kontanthjælpsmodtagere
Budgetgaranti
rammebelagt
05.68.90 Den kommunale
beskæftigelsesindsats
Beskæftigelsestilskud ikke
rammebelagt:
05.68.91
Beskæftigelsesindsats
forsikrede ledige (personlig
assistance og
hjælpemidler)

Regnskab 2013

Budget 2014

Budget 2015

8.206.626

11.833.778

11.758.076

82.364.441

63.953.105

68.921.837

1.770.972
70.286

2.469.612
408.802

1.421.000
1.300.000

186.803

108.073

107.655

505.827

1.075.111

1.075.114

2.417.048

2.222.658

2.214.150

5.210.549

5.538.540

5.538.550

-5.977.350
11.714.527

-6.435.274
12.831.829

-6.360.603
23.999.829

0
106.469.728
849.617.201

123.585
94.129.819
859.503.821

168.607
110.144.215
838.673.970

Øvrige ikke rammebelagt
03.30.44 Produktionsskoler
05.46.60
Integrationsprogram
05.68.98 Mentorer
Øvrige rammebelagt
00.25.11
Indkvarteringsboliger for
flygtninge
Aktivitet i alt
I alt

93

Generelle bemærkninger
Budgettet tager udgangspunkt i de strategiske mål med at øge beskæftigelsen, løfte
uddannelsesniveauet i arbejdsstyrken og nedbringe antallet af borgere på overførselsindkomst.
Målene er vist nedenfor:
1) Sænke andelen af borgere i Horsens Kommune på offentlig forsørgelse.
2) Færre borgere er langtidsledige eller langtidssyge.
3) Jobparate ledige i Horsens Kommune skal udvikle sig bedre end gennemsnittet blandt
øvrige kommuner i Region Midtjylland.
4) Sænke antallet af unge under 30 år, som modtager kontanthjælp/uddannelseshjælp.
5) Arbejdsstyrkens uddannelsesniveau skal løftes.
Budgetbemærkningerne for 2015 er bygget op, så de generelle bemærkninger gennemgås først.
De generelle bemærkninger indbefatter en gennemgang af budgetgarantien,
beskæftigelsestilskuddet, forventninger til ledigheden samt relevante lovændringer.
Derefter gennemgås alle forsørgelsesudgifterne. Forsørgelsesudgifterne er delt op efter om de er
en del af budgetgarantien, beskæftigelsestilskuddet eller uden for budgetgarantien. Ved hver
forsørgelsestype vil forventningerne til resten af 2014 samt 2015 blive gennemgået. Derefter vil
resultatmålene samt lovgivningsmæssige konsekvenser blive indarbejdet i forventningerne.
Herefter gennemgås aktiviteterne. Disse er også delt op efter, om de er en del af budgetgarantien,
beskæftigelsestilskuddet eller uden for budgetgarantien.
Størstedelen af udgifterne under Beskæftigelsesudvalget er sociale overførselsudgifter, der tildeles
efter lovbestemte tildelings- og udmålingsregler. Udgifterne er derfor ikke-rammebelagte, da
kommunens muligheder for at styre udgifterne er begrænsede.
Satsreguleringen fra 2014 til 2015 er 1,5 pct.

Budgetgaranti
Nogle af områderne under Beskæftigelsesudvalget er dækket af budgetgarantien. Det gælder
områderne introduktionsprogram, introduktionsydelse, kontanthjælp og uddannelseshjælp,
kontanthjælp til aktiverede, revalidering, ledighedsydelse, ressourceforløb, driftsudgifter til den
kommunale beskæftigelsesindsats og beskæftigelsesordninger.
At et område er budgetgaranteret betyder, at staten kompenserer kommunerne for
konjunkturudviklingen. Budgetgarantien opgøres på baggrund af udgifterne fra regnskabsår til
regnskabsår for alle kommuner under ét. Garantien udbetales i form af en regulering i det
generelle tilskud og kommunerne kompenseres således i forhold til deres befolkningsandel og ikke
udviklingen i den enkelte kommune.
Dette betyder, at hvis kommunerne under ét har brugt 1 mia. kr. mere til kontanthjælp end KL og
regeringen har forudsat, vil dette merforbrug blive kompenseret. Horsens Kommune vil i dette
tilfælde få 15 mio. kr. som kompensation, uanset om der har været et merforbrug eller ej. Hvis der i
Horsens Kommune har været et faktisk merforbrug på 10 mio. kr. til kontanthjælp, vil Horsens
Kommune blive overkompenseret med 5 mio. kr. Hvis merforbruget til kontanthjælp har været 20
mio. kr. i Horsens Kommune, er der en manglende kompensering på 5 mio. kr., som må
finansieres på anden måde.
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Den samme mekanisme gør sig gældende, hvis kommunerne under ét bruger mindre end
forventet. Hvis kommunerne under ét har brugt 1 mia. kr. mindre til kontanthjælp end KL og
regeringen har forudsat, vil der ske en negativ regulering af budgetgarantien. I dette tilfælde vil
Horsens Kommune få en reduktion på 15 mio. kr., uanset om der har været et mindre forbrug eller
ej.

Refusioner
Udover den indirekte kompensation som kommunerne modtager i form af budgetgaranti og
beskæftigelsestilskud, modtager kommunerne også en direkte kompensation i form af refusioner
på de enkelte ydelser.
De forskellige ydelser har forskellige refusionssatser, alt efter hvor lang tid borgeren har modtaget
ydelsen og om borgeren deltager i et virksomhedsrettet tilbud. Tabellen nedenfor viser
refusionssatserne for de mest relevante ydelser som hører under budgetgarantien.
Borgeren er passiv
Ydelse
Kontanthjælp /
revalidering /
ressourceforløb /
uddannelseshjælp
Ledighedsydelse
Ressourceforløbsydelse
i jobafklaringsforløb

Varighed af ydelse

Ingen specielle
regler ift. varighed
Under 18 mdr.
varighed
Over 18 mdr. varighed
22-52 ugers varighed
Over 52 ugers
varighed

og afklaringsforløb

Borgeren er i
et
virksomhedsrettet tilbud

30 %

50 %

30 %

50 %

0%

0%

30 %

50 %

0%

0%

eller i et vejlednings-

Hvis borgeren ikke er i et tilbud eller deltager i et vejlednings- og afklaringsforløb gives der 30 %
refusion, mens der gives 50 % refusion ved et virksomhedsrettet tilbud. Ledighedsydelse er lidt
anderledes ift. de andre ydelser under budgetgarantien, da refusionssatsen falder til 0 % efter 18
mdr.
Samtidig adskiller ressourceforløbsydelsen i jobafklaringsforløb sig fra de eksisterende
ressourceforløb på refusionssiden, da jobafklaringsforløbene følger refusionssatsen for
sygedagpenge og reduceres til 0 % efter 52 uger.

Udgifter uden for budgetgarantien
Nogle forsørgelsestyper er uden for budgetgarantien, f.eks. sygedagpenge og fleksjob. Dette
betyder, at kommunerne under ét ikke kompenseres for stigende udgifter eller reguleres negativt
ved færre udgifter.
Dette betyder f.eks., at Horsens Kommune får 65 % refusion for alle udgifterne til fleksjob. Hvis
udgifterne til fleksjob i Horsens Kommune stiger mere end budgetteret, vil Horsens Kommune
stadig blive kompenseret med de 65 % refusion som gives på ydelsen, men de resterende 35 % af
udgiftsstigningen skal Horsens Kommune selv finde finansieringen til.
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Dermed er der ikke nogen udsigt til en kompensation ved stigende udgifter. Til gengæld sker der
ikke en negativ regulering, hvis der sker en reduktion i forsørgelsesudgifterne, f.eks. på
sygedagpengeområdet.
Tabellen nedenfor viser refusionssatserne på de mest relevante ydelser uden for budgetgarantien.

Ydelse

Sygedagpenge

Fleksjob eller
flekslønstilskud

Varighed af ydelse /
tilkendelsestidspunkt

Borgeren er passiv
eller i et vejledningsog afklaringsforløb

0-4 ugers varighed

100 %

Borgeren
er i et virksomhedsrettet tilbud
100 %

5-8 ugers varighed

50 %

50 %

9-52 ugers varighed

30 %

50 %

Over 52 ugers varighed
Ingen specielle regler
ift. varighed eller indsats

0%

0%
65 %

Beskæftigelsestilskud
Udover budgetgarantien kompenseres kommunen via beskæftigelsestilskuddet for udgifter til
forsikrede ledige. Tilskuddet udregnes ikke ift. landsplan, som tilfældet er det med
budgetgarantien, men ift. kommunerne i Horsens Kommunes landsdel., som geografisk svarer til
de østjyske kommuner. Beskæftigelsestilskuddet fungerer dog næsten på samme måde, da
Horsens Kommune vil opnå en større kompensation, hvis udviklingen i antallet af forsikrede ledige
er bedre i Horsens Kommune end resten af landsdelen.
Tabellen nedenfor viser refusionssatserne på A-dagpengeområdet.

Ydelse

A-dagpenge

Varighed af ydelse

Borgeren er passiv
eller i et vejledningsog afklaringsforløb

0-4 ugers varighed

100 %

Borgeren
er i et
virksomhedsrettet tilbud
100 %

Over 4 ugers varighed

30 %

50 %

Forventning til ledigheden
Forventningerne til udviklingen i ledigheden opgøres på baggrund af A-dagpenge modtagere og
jobparate kontanthjælpsmodtagere. Uddannelseshjælpsmodtagere og aktivitetsparate
kontanthjælpsmodtagere er dermed ikke medregnet. Økonomi- og Indenrigsministeriet forventer
en faldende ledighed fra 153.000 helårspersoner i 2014 til 147.000 helårspersoner i 2015, mens
Det økonomiske råd forventer en ledighed på 153.000 i 2014 og 151.000 i 2015. Det økonomiske
Råds vurdering af udviklingen i bruttoledigheden er dermed lidt mere pessimistisk end regeringens
vurdering. Tal for ledighedsvurderingen i 2013 og 2014 bør ifølge KL´s budgetvejledning vurderes
med forsigtighed, da de bl.a. er påvirket af nedgangen i antallet af forsikrede ledige, som har mistet
dagpengeretten. En væsentlig del af dem er ikke berettiget til kontanthjælp eller andre
overførelsesindkomster jf. budgetvejledningen. Det er dermed stadig usikkert, hvordan
konjunkturerne udvikler sig.
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Konjunkturudsvingene er som oftest kraftigere i Horsens Kommune end i resten af landet.
Nedenstående figur viser en indeksering af antallet af A-dagpengemodtagere i Horsens Kommune
samt hele landet i perioden 2004-2013. Tabellen viser, at i perioden fra 2004-2008, hvor
ledigheden faldt, faldt ledigheden i Horsens Kommune mere end på landsplan. I perioden 20082010, hvor ledigheden steg kraftigt, steg ledigheden mere i Horsens Kommune end i resten af
landet. Kun fra 2012 til 2013 har Horsens Kommune haft en ledighedsudvikling, som var på niveau
med udviklingen på landsplan.

Indexering af udviklingen i antallet af A-dagpengemodtagere i hele
landet samt Horsens Kommune i 2004-2013
120

Index: 2004 = 100
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Kilde: Jobindsats.dk
Note: Der tages ikke højde for den ændrede dagpengeperiode i figuren

2011

2012

2013

97

På kontanthjælpsområdet følger udviklingen i Horsens Kommune mere udviklingen på landsplan.
Figuren nedenfor viser en indeksering af antallet af kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune
samt hele landet i perioden 2004-2013. Figuren viser, at i perioden 2004-2008 lykkedes det for
Horsens Kommune at reducere antallet af kontanthjælpsmodtagere mere end resten af landet. I
perioden 2008-2013 har stigningen i antallet af kontanthjælpsmodtagere været den samme på
landsplan og i Horsens Kommune.

Indexering af udviklingen i antallet af kontanthjælpsmodtagere i
hele landet og i Horsens Kommune i perioden 2004-2013
120
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Reform af A-dagpengeområdet

Regeringen indgik den 18. juni 2014 en aftale om en reform af A-dagpengeområdet. Reformen
indeholder blandt andet:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Ny ordning med ret til seks ugers jobrettet uddannelse målrettet arbejdsløse med størst behov.
Ordningen erstatter den nuværende ordning med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse.
Et fælles og intensiveret kontaktforløb med månedlige samtaler i de første seks måneder.
Ret og pligt til ét aktivt tilbud, der som udgangspunkt er virksomhedsrettet. Samtidig afskaffes
gentagen aktivering.
Nyt og styrket servicekoncept for virksomheder med fokus på jobformidling.
Mere ansvar til enkelte gennem digital joblog, hvor ledige selv booker samtaler og melder sig til
jobsøgningsaktiviteter.
Løntilskudsordningerne forenkles og målrettes blandt andet ved at ændre varigheden af privat
løntilskud fra tolv til seks måneder, og varigheden af offentligt løntilskud fra seks til fire
måneder.
Jobrotationsordningerne målrettes blandt andet ved at hæve karensperioden fra tre til seks
måneder og forkorte varigheden fra 12 til seks måneder.
Refusionssatsen på jobrotation nedsættes fra 100 % til 60 %
150 mio. kr. til kompetenceudvikling for jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser.
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•

Bedre organisering og styrket partsinddragelse gennem oprettelse af nye Regionale
Arbejdsmarkedsråd, der erstatter den nuværende 94 lokale beskæftigelsesråd og fire regionale
beskæftigelsesråd.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet

Dele af reformen træder allerede i kraft pr. 1. januar 2015, mens andre dele, primært aftalerne
omkring øget digitalisering, først træder i kraft senere.
Reformen indeholder også et overordnet udspil til en refusionsreform, som skal træde i kraft fra
2016. Refusionsreformen tager udgangspunkt i, at kommunerne får en høj refusion på ydelsen i
starten af ledighedsperioden, hvorefter refusionen falder jo længere den ledige er på offentlig
forsørgelse. Samtidig vil der ske en harmonisering af refusionssatserne, så kommunerne ikke kan
opnå mere i refusion ved at borgerne ændrer ydelsestype. Refusionsreformen forudsætter, at der
foretages en udligningsreform, som kompenserer kommunerne for de byrdemæssige
konsekvenser af reformen.
Beskæftigelsesreformen er ikke fuldt indarbejdet i budget 2015, da der endnu ikke foreligger nogen
aftale mellem regeringen og KL omkring de økonomiske konsekvenser. Dermed er der usikkerhed
omkring jobrotationsområdet, hvor Horsens Kommune i 2014 forventer at bruge mellem 70-80 mio.
kr. til jobrotation. Jobrotation konteres under beskæftigelsesordninger. Det forventes, at de nye
refusionsregler vil omfatte jobrotationsforløb som starter fra 1. januar 2015 og at Horsens
Kommune vil blive kompenseret for de øgede udgifter.
Visse dele af reformen, f.eks. ændringer i satserne for løntilskud og afskaffelse af driftsrefusion for
vejledning og afklaringsforløb, er blevet indarbejdet, da der ikke er behov for aftalen mellem
regeringen og KL for at vurdere de økonomiske konsekvenser.

Reform af sygedagpengesystemet

Regeringen indgik den 18. december 2013 et forlig om en reform af sygedagpengesystemet.
Reformen betyder, at sygemeldte fra 1. juli 2014 skal have deres sygedagpengesag vurderet efter
fem måneder. Hvis sygedagpengene forlænges ud over de fem måneder, fortsætter den
sygemeldte med at få sygedagpenge på en uændret sats. Kan sygedagpengene ikke forlænges,
visiteres den sygemeldte til en ny jobafklaringsydelse, som er på kontanthjælpsniveau. Reformen
er indarbejdet i budgettet for 2015.
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Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Politikområde: Forsørgelse budgetgaranti
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets priser

Politikområder

Regnskab 2013

Ikke rammebelagt
05.46.61 Kontanthjælp til
udlændinge
05.57.73 og 07.57.75
Uddannelseshjælp
05.57.73 Kontanthjælp
05.57.75 Kontanthjælp til
aktiverede
05.57.79 Særlig
uddannelsesordning og
midlertidig
arbejdsmarkedsydelsesord
ning
05.58.80 Revalidering
05.58.81 Ledighedsydelse
05.58.82 Ressourceforløbsydelse
I alt

Budget 2014

Budget 2015

6.111.192

7.085.778

12.301.323

0
141.058.047

67.408.863
88.348.602

51.348.608
110.494.986

74.383.977

46.061.255

42.850.242

12.649.309
10.996.035

17.185.980
11.899.541

0
8.435.624

81.905.735

64.699.616

70.490.902

1.784.781
328.889.076

13.133.149
315.822.783

33.271.633
329.193.318

Forsørgelse budgetgaranti
Nedenfor gennemgås de forsørgelsestyper, som hører under budgetgarantien. Der gives først en
overordnet introduktion til væsentlige ændringer på ydelsestyperne, derefter gennemgås hver
enkelt funktion, hvor der gives en mere detaljeret gennemgang af antagelserne bag hver funktion.

Kontant- og uddannelseshjælp
Kommunen kan tilkende og udbetale kontant- eller uddannelseshjælp til en person, der ikke er i
stand til at forsørge sig selv. For at få kontanthjælp skal personen have været ude for en social
begivenhed f.eks. arbejdsløshed, sygdom, ikke være i stand til at forsørge sig selv og sin familie,
og ikke få dækket behovet gennem andre ydelser. Kontanthjælp er en midlertidig
forsørgelsesydelse.
Kontanthjælpsmodtagere har ret og pligt til at tage imod et tilbud, som kan forbedre mulighederne
for at få et arbejde og blive selvforsørgende. Dette kan være vejledning og opkvalificering,
virksomhedspraktik eller job med løntilskud.
Pr. 1. januar 2014 skal unge under 30 år uden en kompetencegivende uddannelse have
uddannelseshjælp i stedet for kontanthjælp. Uddannelseshjælpen er på SU-niveau med mulighed
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for at give aktivitetstillæg til de aktivitetsparate unge. Beskæftigelsesministeriet vurderer, at den
lavere ydelse samt et større antal unge som starter på en uddannelse, vil medføre en netto
besparelse på 593 mio. kr. for kommunerne. Horsens Kommunes andel af besparelsen er 8,9 mio.
kr.
Samtidig blev der i forbindelse med kontanthjælpsreformen indført gensidig forsørgerpligt, hvilket
betyder, at samlevende par skal forsørge hinanden. Beskæftigelsesministeriet skønner, at i 2015 vil
den gensidige forsørgelsespligt medføre, at kommunerne samlet set sparer 452,1 mio. kr. netto til
kontanthjælp. Horsens Kommunes andel af besparelsen er 6,8 mio. kr.
Med kontanthjælpsreformen blev der indført nye visitationskategorier, så der pr. 1. januar 2014 er
to visitationskategorier i stedet for tre. De to kategorier er:
•
•

Job- eller uddannelsesparat
Aktivitetsparat

Kontant- eller uddannelseshjælpsmodtagere, som vurderes job eller uddannelsesparate er dem,
der vurderes at kunne komme i arbejde eller uddannelse inden for en kortere periode. De
aktivitetsparate er dem, der ikke vurderes at kunne komme i arbejde eller uddannelse inden for en
kortere periode. Det kan skyldes faglige, sociale eller helbredsmæssige problemer. De
aktivitetsparate skal stå til rådighed for aktive tilbud og rimelige tilbud om job mv.
Før 1. januar 2014 eksisterende der også en tredje visitationskategori, midlertidig passiv, som
medførte, at den ledige blev friholdt fra indsats i tre måneder. Efter tre måneder blev det revurderet,
om den ledige stadig skulle være passiv. Denne kategori er blevet afskaffet med
kontanthjælpsreformen.
I de første 5 måneder af 2014 var 78,1 % af alle kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune
visiteret aktivitetsparate, mens andelen gennemsnitligt var 72,6 % i hele landet. Dermed har
Horsens Kommune en større andel af ledige på kontanthjælp, som har andre problemer end
ledighed. Det samme billede ses for modtagere af uddannelseshjælp. Her var 67,5 % af de ledige
visiteret som aktivitetsparate i de første fem måneder af 2014, men det kun var 57,0 %
gennemsnitligt for hele landet.
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Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Politikområde: Forsørgelse Budgetgaranti
Delområde: Kontanthjælp til udlændinge
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets
priser

Funktion
Ikke rammebelagt
05.46.61 Kontanthjælp til
udlændinge

Regnskab 2013

6.111.192

Budget 2014

7.085.778

Budget 2015

12.301.323

Udlændinge, der kommer fra lande uden for Norden og EU, og kommer til Danmark f.eks. som
flygtninge, kan få kontanthjælp til udlændinge de første 3 år af deres ophold i Danmark. For at
være berettiget skal udlændingen: ikke kunne klare sig selv, ikke være berettiget til SU eller
pension, ikke have fået opholdstilladelse, hvor det var en betingelse, at udlændingen ville blive
forsørget af f.eks. ægtefællen, og deltage i et integrationsprogram.
Udlændingestyrelsen har forhøjet antallet af flygtninge der skal visiteres til kommunerne i 2014, fra
3.000 til 4.400. Ifølge KL kan det ikke udelukkes, at antallet i 2015 vil være højere, som følge af
f.eks. konflikten i Syrien.
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Figuren nedenfor viser udviklingen i antallet af udlændinge, der modtager kontanthjælp i Horsens
Kommune. Den stiplede linje viser udviklingen i resten af 2014, hvis den nuværende udvikling
fortsætter. Der forventes i alt 127 helårspersoner som modtager kontanthjælp til udlændinge i
2014.

Antal udlændinge, der modtager kontanthjælp
160

Antal
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Kilde: KMD Opus

2014

resten af 2014

Okt

Nov

Dec
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Hvis den nuværende udvikling fortsætter, vil der være 155 udlændinge, der modtager kontanthjælp
ved udgangen af 2014. Pga. KL’s forventning om, at antallet af flygtninge vil være højere i 2015,
forventes det, at antallet af udlændinge, der modtager kontanthjælp, vil stige med 4 personer om
måneden i 2015. Dermed vil antallet af helårspersoner blive 177 i 2015.
Nettoprisen pr. helårsperson tager udgangspunkt i den forventede gennemsnitspris i 2014 på
68.472, hvortil der lægges 1,5 % i statsregulering.

Hele kroner, 2015 pl

Kontanthjælp til udlændinge

Budget 2015
Antal
177

Budget 2015
Nettopris
69.499

Budget 2015
samlet
12.301.323

104

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Politikområde: Forsørgelse Budgetgaranti
Delområde: Uddannelseshjælp
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets priser

Funktion
Ikke rammebelagt

Regnskab 2013

05.57.73 Uddannelseshjælp
05.57.75 Uddannelseshjælp til aktiverede
I alt

Budget 2014

Budget 2015

0

45.802.511

33.637.725

0
0

21.606.352
67.408.863

17.710.883
51.348.608

Forventninger til resten af 2014 og 2015
Med kontanthjælpsreformen, der trådte i kraft 1. januar 2014, blev uddannelseshjælpen for 18-29
årige uden en uddannelse indført. Den nye ydelse er på SU niveau med mulighed for at yde tillæg,
så ydelsen svarer til kontanthjælpen for borgere over 30 år. Indsatsmæssigt blev nytteindsatsen
indført, som betyder, at de uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere skal arbejde for
deres uddannelseshjælp. Samtidig blev mulighederne for at sende 18-29 årige i løntilskud
reduceret. Det er også en forudsætning i kontanthjælpsreformen, at flere af de unge vælger at tage
en uddannelse og at de starter hurtigere på uddannelsen
Figuren nedenfor viser antallet af 18-29 årige i Horsens Kommune, som har modtaget
uddannelseshjælp i perioden jan.-jul. 2014. Figuren viser, at antallet af modtagere har ligget relativt
stabilt i perioden og at det forventes at ligge relativt stabilt i resten af 2014. Dermed forventes det,
at der ultimo 2015 vil være 928 18-29 årige, som modtager uddannelseshjælp.
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Antal

Antal 18-29 årige i Horsens Kommune, som modtager uddannelseshjælp,
opdelt i passive eller aktive
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Kilde: KMD Opus

Resultatmål
Der er fastsat et resultatmål om at øge afgangen fra uddannelseshjælp med 20 % i 2015 ift.
afgangen i 2013. Beregninger viser, at dette svarer til 60 helårspersoner.
Der er også fastsat et resultatmål om at mindske tilgangen til uddannelseshjælp med 20 % i 2015
ift. tilgangen i 2013. Beregninger viser, at dette svarer til 42 helårspersoner.
Samlet set betyder dette, at hvis de to resultatmål opfyldes vil det medføre en reduktion i antallet af
uddannelseshjælpsmodtagere på 102 helårspersoner. Da der blev antaget, at der som
udgangspunkt ville være 928 helårspersoner i 2014, forventes der at være 826 helårspersoner
som modtager uddannelseshjælp i 2015. De 102 helårspersoner er fordelt forholdsmæssigt på
aktive og passive. Nettoprisen pr. helårsperson er den forventede gennemsnitspris for 2014,
prisfremskrevet med 1,5 %.
De øvrige resultatmål for ungeenheden indregnes ikke i budget 2015, da opfyldelse af de
ovenstående resultatmål vil betyde at de resterende resultatmål også opfyldes.
Uddannelseshjælp,
hele kroner 2015 p/l
Uddannelseshjælp passiv 30 %
Uddannelseshjælp aktiv 30 %
Uddannelseshjælp aktiv 50 %
I alt

Budget 2015
Antal
528
193
105
826

Budget 2015
Nettopris
63.726
70.821
38.379

Budget 2015
Samlet
33.637.725
13.679.715
4.031.168
51.348.608
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Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Politikområde: Forsørgelse Budgetgaranti
Delområde: Kontanthjælp
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets priser

Funktion
Ikke rammebelagt
05.57.73 Kontanthjælp

Regnskab 2013

Budget 2014

141.058.047

88.348.602

Budget 2015
110.494.986

Forventninger til resten af 2014 og 2015
Antallet af passive kontanthjælpsmodtagere har været stigende fra 2013 til 2014. I budgettet for
2014 var det forventet, at indførslen af gensidig forsørgerpligt samt brugen af nyttejobs, ville give et
fald i udgifterne til kontanthjælp. Det forventede fald i udgifterne til kontanthjælp er ikke
forekommet i de første 7 måneder af 2014 og det forventes ikke at ændre sig i resten af 2014.
Derfor antages det, at antallet af passive kontanthjælpsmodtagere vil være 1.481 ved udgangen af
2014 og at dette som udgangspunkt vil være niveauet for 2015. Det er på nuværende tidspunkt
ikke muligt at give en nærmere forklaring på årsagerne til, at kontanthjælpsreformen ikke har givet
det forventede fald i udgifterne til kontanthjælp.

Forsørgere og samlevende
Særlig støtte
Løbende hjælp
Ikke-forsørgere
Uden ret til pension
Unge med uddannelse
I alt

Antal
2013
601
217
7
436
63
1.324

Forventet
antal 2014
652
228
5
504
60
32
1.481

Kilde: KMD Opus

Resultatmål
Der er fastsat et resultatmål om, at antallet af jobparate ledige skal udgøre en faldende andel ift.
antallet af jobparate ledige i Region Midtjylland. Beregninger viser, at opfyldelse af dette resultatmål
i 2015 vil medføre et fald på 5 kontanthjælpsmodtagere. Faldet er ikke større, da størstedelen af
det forventede fald i antallet af jobparate ledige, vil ske blandt de forsikrede ledige.
Der er også fastsat et resultatmål om, at aktivitetsparate ledige skal udgøre en faldende andel af
alle aktivitetsparate ledige i hele landet og ligge på 1,51 % ultimo 2015. Opfyldelse af dette
resultatmål vil medføre et fald på 33 kontanthjælpsmodtagere i 2015.
Samlet set forventes det dermed, at opfyldelse af resultatmålene vil medføre et fald på 38
fuldtidsmodtagere af kontanthjælp.
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Budget 2015
Resultatmålenes forventede fald på 38 helårspersoner fordeles med 25 på forsørgere og
samlevere og 13 på ikke-forsørgere.
Derudover forventes der i forbindelse med Horsens Alliancen en besparelse på 0,7 mio. kr. til
forsørgere og samlevende. Dette svarer til 7 helårspersoner.
Dermed forventes der 1.436 helårspersoner, som modtager passiv kontanthjælp i 2014.
Passiv kontanthjælp
hele kroner 2015 p/l
Forsørgere og
samlevende
Særlig støtte
Løbende hjælp
Ikke-forsørgere
Uden ret til pension
Unge med uddannelse
Tilbagebetalinger

Budget 2015
Antal

Budget 2015
Nettopris

Budget 2015
Samlet

620
228
5
491
60
32

104.116
10.184
37.010
78.605
53.108
67.918

1.436

-

64.580.732
2.321.952
185.050
38.595.076
3.186.480
2.173.376
-547.680
110.494.986
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Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Politikområde: Forsørgelse Budgetgaranti
Delområde: Aktiverede kontanthjælpsmodtagere
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets priser

Funktion
Ikke rammebelagt

Regnskab 2013

05.57.75 Aktiverede
kontanthjælpsmodtagere

Budget 2014

74.383.977

Budget 2015

46.061.255

42.850.242

Forventninger til resten af 2014 og 2015
Antallet af aktive kontanthjælpsmodtagere er steget lidt fra 2013 til 2014. Tabellen nedenfor viser,
at antallet af kontanthjælpsmodtagere i vejledning og afklaringsforløb er faldet, mens antallet af
kontanthjælpsmodtagere i virksomhedsrettede forløb er steget. Dette skifte væk fra vejledning og
afklaring over imod virksomhedsrettede forløb sker som en del af Beskæftigelsesområdets
indsatsstrategi.
Antal
2013
Særlig støtte 50 %
(Virksomhedsrettede forløb)
Særlig støtte 30 %
(Vejl. og afkl.)
Vejledning/afklaring
Virksomhedsrettede forløb
Forrevalidering 50 %
(Virksomhedsrettede forløb)
Forrevalidering 30 %
(Vejl. og afkl.)
Løntilskud
I alt
Kilde: KMD Opus

Forventet antal
2014

39

50

59
215
168

47
163
214

9

5

31
66
587

60
66
605
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Det forventes, at antallet af aktive kontanthjælpsmodtagere i vejledning og afklaring falder med 7
helårspersoner pga. Horsens Alliancen. Dette svarer til en mindreudgift på 0,7 mio. kr. Dermed vil
det samlede antal aktiverede kontanthjælpsmodtagere være 598 i 2015.
Nettoprisen pr. modtager i 2015 er den forventede nettopris i 2014 samt prisfremskrivning på 1,5
%.
Aktiv kontanthjælp, hele kroner
2015 p/l
Særlig støtte 50 %
(Virksomhedsrettede forløb)
Særlig støtte 30 %
(Vejl. og afkl.)
Vejledning/afklaring
Løntilskud
Forrevalidering 50 %
(Virksomhedsrettede forløb)
Forrevalidering 30 %
(Vejl. og afkl.)
Virksomhedsrettede forløb
Tilbagebetalinger
I alt

Budget 2015
Antal

Budget 2015
Nettopris

Budget 2015
Samlet

50

5.858

294.580

47
156
66

9.145
105.406
145.061

432.411
16.455.655
9.584.062

60

72.562

4.364.085

5
214

63.221
53.680

316.107
11.487.618
-84.276
42.850.242

598
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Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Politikområde: Forsørgelse Budgetgaranti
Delområde: Særlig uddannelsesordning
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets priser

Funktion
Ikke rammebelagt
05.57.79 Særlig
uddannelsesordning og
midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Regnskab 2013

12.649.309

Forventninger til resten af 2014 og 2015

Budget 2014

Budget 2015

17.185.980

Den særlige uddannelsesordning er udfaset pr. 30. juni 2014 og erstattet af den midlertidige
arbejdsmarkedsydelse. Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse konteres under funktion 05.57.78
Dagpenge til forsikrede ledige.

0
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Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Politikområde: Forsørgelse Budgetgaranti
Delområde: Revalidering
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets priser

Funktion
Ikke rammebelagt

Regnskab 2013

05.58.80 Revalidering

10.996.035

Budget 2014
11.899.541

Budget 2015
8.435.624

Forventninger til resten af 2014 og 2015
Antallet af revalidender har været faldende gennem en årrække. I budget 2014 var der forventet en
stigning i antallet af revalidender ift. antallet i 2013, men antallet af revalidender er fortsat faldet.
Det forventes, at antallet af revalidender vil være det samme i 2015, som i 2014.
Antal revalidender i 2013 samt forventet antal i 2014
Antal
Forventet
Ydelse
2013
antal 2014
Revalideringsydelse
21
19
Hjælpemidler
25
21
Løntilskud
8
8
Virksomhedspraktik
7
8
Ordinær uddannelse
72
49
I alt
133
105
Kilde: KMD Opus

Konsekvenser af sygedagpengereform
Regeringen og KL forventer, at sygedagpengereformen vil medføre en stigning i antallet af
revalidender. Horsens Kommunes andel af den forventede stigning er 0,6 mio. kr., svarende til 6
helårspersoner på revalideringsydelse.

112

Budget 2015
Nettoprisen pr. modtager tager udgangspunkt i den forventede nettopris pr. helårsperson i 2014,
prisfremskrevet med 1,5 %.
Revalidering
Revalideringsydelse
Hjælpemidler
Løntilskud
Virksomhedspraktik
Ordinær uddannelse
Befordring
Tilbagebetalinger
I alt

Budget 2015
Antal
25
21
8
8
49

Budget 2015
Nettopris
113.571
8.169
66.112
55.879
90.747
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-

Budget 2015
Samlet
2.839.275
171.549
528.896
447.032
4.446.603
27.290
-25.022
8.435.624
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Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Politikområde: Forsørgelse Budgetgaranti
Delområde: Ledighedsydelse
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets priser

Funktion
Ikke rammebelagt
05.58.81 Ledighedsydelse

Regnskab 2013

Budget 2014

81.905.735

Budget 2015

64.699.616

70.490.902

Forventninger til resten af 2014 og 2015
Personer, der er tilkendt et fleksjob, kan ikke få arbejdsløshedsdagpenge, men kan i stedet få
ledighedsydelse. For at få ledighedsydelse skal personen opfylde betingelserne for at få et
fleksjob, tage imod tilbud, der kan forbedre mulighederne for at få fleksjob og ikke være
selvforskyldt ledig efter et fleksjob. Personer i fleksjob modtager ledighedsydelse under ferie, indtil
der er optjent feriepenge hos arbejdsgiver. Ledighedsydelse er en midlertidig forsørgelsesydelse.
Antallet af ledighedsydelsesmodtagere har været faldende fra 2013 til 2014, primært gennem
oprettelsen af mikrofleksjob. I mindre omfang er nogle af modtagerne også blevet visiteret til
ressourceforløb eller førtidspension. I 2013 var der 690 helårspersoner som modtog
ledighedsydelse, mens der forventes 557 helårspersoner i 2014.
Ledighedsydelse
Ledighedsydelse over 18 mdr.
Ledighedsydelse i visitationsperiode
Ledighedsydelse mellem fleksjob
Ledighedsydelse under ferie
Aktiv 30 %
(vejl. og afkl.)
Aktiv 50 %
(virksomhedsrettede forløb)
I alt

Antal
2013
255
116
102
48

Forventet antal
2014
210
71
114
69

93

54

76
690

40
557

Kilde: KMD Opus

Resultatmål
Der er fastsat et resultatmål om, at der ultimo 2015 skal være 156 borgere, som modtager
ledighedsydelse over 18 mdr. Det forventes, at der primo 2015 vil være 210 borgere, der modtager
ledighedsydelse over 18 mdr. Dermed skal antallet af modtagere falde med 5 om måneden, for at
resultatmålet opfyldes. Dette svarer til, at der samlet set vil være 183 helårspersoner i 2015, hvilket
svarer til et fald på 27 helårspersoner. Det forventes, at langt størstedelen vil starte i privat fleksjob,
mens en mindre andel vil blive førtidspensioneret eller visiteret til ressourceforløb.
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Pga. nogle af de borgere, der har været ansat i et mikrofleksjob ikke længere vil være ansatte i
2015, forventes det, at antallet af ledighedsydelsesmodtagere mellem fleksjob vil stige med 2
borgere om måneden. Dette svarer til 13 helårspersoner i 2015.

Konsekvenser af sygedagpengereform
Regeringen og KL forventer, at antallet af ledighedsydelsesmodtagere vil stige som konsekvens af
sygedagpengereformen. Horsens Kommunes andel af den forventede stigning er 1,4 mio. kr.,
hvilket svarer til 11 helårspersoner, da stigningen vil være nyvisiterede. Det er dog
Direktørområdets vurdering, at de borgere som visiteres til jobafklaringsforløb vil være længere tid i
jobafklaringsforløbene end forventet af regering og KL. Derfor er halvdelen af den forventede
stigning, svarende til 5 fuldtidspersoner og 0,7 mio. kr. flyttet til ressourceforløbsydelse under
jobafklaringsforløb. Dermed forventes det samlet set, at antallet af ledighedsydelsesmodtagere
stiger med 6 pga. sygedagpengereformen.

Budget 2015
Samlet set forventes der at være 549 helårspersoner som modtager ledighedsydelse i 2015.
Nettoprisen er fastsat ved at tage udgangspunkt i de forventede nettopriser for 2014 og
prisfremskrive med 1,5 %.
Ledighedsydelse
Ledighedsydelse over 18 mdr.
Ledighedsydelse i
visitationsperiode
Ledighedsydelse
mellem fleksjob
Ledighedsydelse under ferie
Aktiv 30 %
(vejl. og afkl.)
Aktiv 50 %
(virksomhedsrettede forløb)
Tilbagebetalinger
I alt

Budget 2015
Antal
183

Budget 2015
Nettopris
199.896

Budget 2015
Samlet
36.580.968

77

124.254

9.567.558

127
69

120.951
27.568

15.360.777
1.902.192

54

79.408

4.288.032

40

72.428

2.897.120
-105.745
70.490.902

549
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Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Politikområde: Forsørgelse Budgetgaranti
Delområde: Ressourceforløb
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets priser

Funktion

Regnskab 2013

Ikke rammebelagt
05.58.82 Ressourceforløb

Budget 2014

1.784.781

13.133.149

Budget 2015
33.271.633

Forventninger til resten af 2014 og 2015
Fra 1. januar 2013 skal der kun i særlige tilfælde kunne tilkendes førtidspension til personer under
40 år. Personer, hvor det er overvejende sandsynligt, at de i fravær af en særlig indsats vil ende på
førtidspension, skal i stedet i individuelt tilrettelagte ressourceforløb, der kan vare fra et til fem år
ad gangen. Personer over 40 år kan kun få førtidspension, hvis de har gennemført et
ressourceforløb. Personer der deltager i ressourceforløb skal have en ydelse –
ressourceforløbsydelse - på samme niveau, som de modtog forud for ressourceforløbet.
Som udgangspunkt forventes det, at der vil være 88 helårspersoner i ressourceforløb i 2014. Det
forventes, at der oprettes 10 nye ressourceforløb pr. måned i 2015, hvilket svarer til en samlet
tilgang på 120 forløb, og 65 helårspersoner.

Reform af sygedagpengesystemet
Reformen af sygedagpengesystemet betyder, at antallet af modtagere af ressourceforløbsydelse
vil stige, da sygemeldte, som ikke kan få forlænget deres sygedagpenge efter 22. uger, vil blive
visiteret til et jobafklaringsforløb, hvor de vil modtage ressourceforløbsydelse. Tabellen nedenfor
viser det forventede antal helårspersoner, som visiteres til ressourceforløb under
jobafklaringsforløb. Samlet set svarer udgifterne til 16,4 mio. kr., hvilket svarer til den forventede
udgift i regeringens og KL´s beregninger.
Forventet
antal i 2015
Ressourceforløbsydelse under
Jobafklaringsforløb
(50 % - virksomhedsrettede
forløb)
Ressourceforløbsydelse under
Jobafklaringsforløb
(30 % - passiv eller vejl. og afkl.)
Ressourceforløbsydelse under
jobafklaringsforløb (0 %)
I alt

15
110
30
155
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Regeringen og KL forventer, at sygedagpengereformen vil give en stigning i antallet af
kontanthjælpsmodtagere samt ledighedsydelsesmodtagere, da sygemeldte, som har modtaget
ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb, vil modtage disse ydelser efter endt forløb.
Regeringen og KL forventer, at udgifterne til kontanthjælp i Horsens Kommune vil stige med 1,7
mio. kr. pga. sygedagpengereformen, mens udgifterne til ledighedsydelse vil stige med 1,4 mio. kr.
Det er Direktørområdet vurdering, at de sygemeldte vil være i jobafklaringsforløb i længere tid end
Regeringen og KL vurderer. Derfor antages det, at der ikke vil ske en stigning i udgifterne til
kontanthjælp, men en yderligere stigning i udgifterne til ressourceforløbsydelse med 0 % refusion.
De 1,7 mio. kr. svarer til 12 helårspersoner.
Som beskrevet ovenfor under ledighedsydelse forventes det, at halvdelen af den forventede
stigning i udgifterne til ledighedsydelse vil ske på ressourceforløbsydelse i stedet for. Dette svarer
til 5 helårspersoner og 0,7 mio. kr.

Budget 2015
Det samlede antal helårspersoner i 2015 forventes at blive 325. Nettoprisen pr. modtager af
ressourceforløbsydelsen tager udgangspunkt i den forventede nettopris for 2014, prisfremskrevet
med 1,5 %. Nettoprisen for ressourceforløbsydelse er taget fra regeringens og KL’s beregninger.

Ressourceforløb
Passive eller aktiv med 30 % refusion
Aktive med 50 % refusion
Ressourceforløbsydelse under
Jobafklaringsforløb
(50 % - virksomhedsrettede forløb)
Ressourceforløbsydelse under
Jobafklaringsforløb
(30 % - passiv eller vejl. og afkl.)
Ressourceforløbsydelse under
jobafklaringsforløb (0 %)
I alt

Budget
2015 Antal

Budget 2015
nettopris

Budget 2015
samlet

123

101.919

12.506.918

30

70.548

2.116.429

15

71.724

1.075.860
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100.414

11.547.610

42

143.448

6.024.816

325

33.271.633
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Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Politikområde: Forsørgelse Beskæftigelsestilskud
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets priser

Funktion

Regnskab 2013

Budget 2014

Budget 2015

Ikke rammebelagt
05.57.78 Dagpenge til
forsikrede ledige
05.68.91 Løntilskud
forsikrede ledige
I alt

172.524.713

187.158.485

157.131.920

11.879.212
184.403.925

12.171.096
199.329.581

8.625.000
165.756.920
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Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Politikområde: Forsørgelse Beskæftigelsestilskud
Delområde: Dagpenge til forsikrede ledige
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets priser

Funktion
Ikke rammebelagt
05.57.78 Dagpenge til
forsikrede ledige

Regnskab 2013

172.524.713

Budget 2014

Budget 2015

187.158.485

157.131.920

Forventninger til resten af 2014 og 2015
Det forventes, at der i 2014 vil være 1.294 helårspersoner, som modtager A-dagpenge.

Første 4 uger
Passive dagpenge
(o.4 uger)
Aktiv med høj refusion
(ord. udd. og virk.praktik)
Aktiv med lav refusion
(vejl. og øvrig opkv.)
Aktiv med lav refusion
(jobrettet udd.)
Befordring
I alt

2014 forventet
antal
140
951
93
81
30
1.294

Budget 2015
A-dagpenge
Det forventes, at der sker en reduktion på 19 helårspersoner, som modtager A-dagpenge fra 2014
til 2015.
Samtidig forventes der pga. Horsens Alliancen et fald 70 af helårspersoner som modtager Adagpenge. Dette svarer til en nettobesparelse på 9,7 mio. kr. Dermed er det samlet antal
modtagere 1.205 helårspersoner i 2015.
Dermed lægger forventningerne til antallet af A-dagpengemodtagere i Horsens Kommune sig
mellem Regeringen og Det Økonomiske Råds forventninger.
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Midlertidig arbejdsmarkedsydelse
Midlertidig arbejdsmarkedsydelse er en mulighed for personer, der opbruger deres ret til dagpenge
frem til og med 3. juli 2016. Personer, der opbruger deres ret til særlig uddannelsesydelse, har
også mulighed for at modtage midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Beskæftigelsesministeriet
vurderer, at de samlede udgifter til arbejdsmarkedsydelsen vil stige i 2014, da ledige, der har
opbrugt deres dagpengeret, skal have opbrugt deres mulighed for at modtage
arbejdsmarkedsydelse, før de kan få et seniorjob.
Der har fra 2013 til 2014 været en stigning i antallet af ledige, der enten har modtaget den særlige
uddannelsesordning eller den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Stigningen i 2014 har dog ikke
været så stor som forventet, da der i det oprindelige budget for 2014 var forventet ca. 210
helårspersoner.
Antal modtagere af den særlige uddannelsesordning og midlertidige
arbejdsmarkedsydelse i 2013
samt det forventede antal modtagere i 2014
Uddannelsesordning
Antal 2013
Forventet antal 2014
Passive
128
135
Aktive
43
49
I alt
171
184
Kilde: KMD Opus

Som udgangspunkt forventes det, at antallet af ledige, som modtager den midlertidige
arbejdsmarkedsydelse, vil være det samme i 2015 som i 2014. Da det dog ikke længere er muligt
for de ledige at få et seniorjob, før de har opbrugt deres arbejdsmarkedsydelse, vil der ske en
stigning i antallet af modtagere af arbejdsmarkedsydelsen. Denne stigning forventes at blive på 15
helårspersoner. Dette svarer til den stigning, som var forventet i antallet af seniorjob, hvis det
stadig havde været muligt at få et seniorjob. Dermed forventes det samlede antal helårspersoner
at blive 199 i 2015. Nettoprisen pr. helårsperson tager udgangspunkt i den forventede nettopris for
2014, prisfremskrevet med 1,5 %.
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Samlet set forventes der dermed 1.404 helårspersoner, som vil modtage A-dagpenge samt
midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Første 4 uger
Passive dagpenge
(o.4 uger)
Aktiv med høj refusion
(ord. udd. og virk.praktik)
Aktiv med lav refusion
(vejl. og øvrig opkv.)
Aktiv med lav refusion
(jobrettet udd.)
Befordring
Midlertidig arbejdsmarkedsydelse aktive
Midlertidig arbejdsmarkedsydelse passive
I alt

Budget 2015
Antal
137

Budget 2015
Nettopris

Budget 2015
Samlet
-

0

866

138.600

120.029.600

88

99.000

8.712.000

84

138.600

11.642.400

30

138.600

4.158.000
407.556

147

70.337

1.852.924

52
1.404

35.731

10.329.440
157.131.920
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Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Politikområde: Forsørgelse Beskæftigelsestilskud
Delområde: Løntilskud til forsikrede ledige
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets priser

Funktion
Ikke rammebelagt
05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

Regnskab 2013

11.879.212

Budget 2014

12.171.096

Budget 2015

8.625.000

Konsekvenser af beskæftigelsesreform
Løntilskudssatsen for offentligt løntilskud sænkes fra 141,02 kr. pr. time til 105,96 kr. pr. time pr. 1.
januar 2015. Samtidig ændres den maksimale varighed af både offentlig og privat løntilskud. Det
offentlige løntilskud kan nu maksimalt vare 4 måneder i stedet for 6 måneder og privat løntilskud
kan nu maksimalt vare 6 måneder i stedet for 12 måneder.
Disse ændringer er indarbejdet i budgettet for 2015.

Budget 2015
Budget 2015
Antal
Aktiv med høj refusion
(off. løntilskud)
Aktiv med høj refusion
(privat løntilskud)
I alt

Budget 2015
Nettopris

Budget 2015
Samlet

55

100.000

5.500.000

50
105

62.500

3.125.000
8.625.000
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Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Politikområde: Forsørgelse Øvrige overførsler
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets priser

Funktion
Ikke rammebelagt
05.46.61 Hjælp i særlige
tilfælde til udlændinge
05.57.71 Sygedagpenge
05.58.81 Fleksjob
05.68.95 Kommunal
jobtræning Forsikrede
ledige (arbejdsgiverandel)
05.68.96 Servicejobs
05.68.97 Seniorjob
I alt

Regnskab 2013

Budget 2014

Budget 2015

259.761
135.374.838

360.129
145.691.438

471.461
125.802.050

83.548.283

82.967.142

91.416.904

1.570.138
-355.751

3.343.692
0

3.342.583
0

9.457.203

17.859.237

12.546.519

229.854.473

250.221.638

233.579.517
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Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Politikområde: Forsørgelse Øvrige overførsler
Delområde: Hjælp i særlige tilfælde til udlændinge
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets priser

Funktion
Ikke rammebelagt
05.46.61 Hjælp i særlige
tilfælde til udlændinge

Regnskab 2013

259.761

Budget 2014

360.129

Budget 2015

471.461

Pga. det øgede antal flygtninge, forventes det, at hjælpen i særlige tilfælde til udlændinge vil stige
med 110.000 kr. netto. Dette svarer til stigningen fra regnskab 2013 til budget 2014.
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Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Politikområde: Forsørgelse Øvrige overførsler
Delområde: Sygedagpenge
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets
priser

Funktion

Regnskab 2013

Budget 2014

Budget 2015

Ikke rammebelagt
05.57.71 Sygedagpenge

135.374.838

145.691.438

125.802.050

Forventninger til resten af 2014 og 2015
Området vedrører alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge, hvortil staten yder 50 eller
30 pct. refusion, samt udgifter til sygedagpenge efter 52 uger, som kommunen afholder fuldt ud
uden statslig refusion. For at få sygedagpenge skal arbejdstageren bo i Danmark, betale skat af
indtægt, opfylde et fastsat krav om beskæftigelse og være uarbejdsdygtig på grund af sygdom eller
tilskadekomst.
Overordnet set forventes det, at antallet af sygedagpengesager vil være det det samme i 2015
som i 2014.
Sygedagpenge
Sygedagpenge mellem 5-8 uger
(50 % refusion)
Sygedagpenge mellem 9-52 uger
(50 % refusion – virksomhedsrettede forløb
samt delvis raskmeldt)
Sygedagpenge mellem 9-52 uger
(30 % refusion – passiv eller
vejledning el. afklaring)
Sygedagpenge over 52 uger
(0 % refusion)
I alt

Forventet antal
2014
115
98
716
194
1.123

Reform af sygedagpengesystemet
Reformen betyder, at det i udgangspunktet kun er muligt at få sygedagpenge i 22 uger, hvorefter
borgerens sygedagpengesag skal revurderes. Kan sygedagpengene forlænges efter de
eksisterende regler, fortsætter den sygemeldte med at få sygedagpenge. Kan sygedagpengene
ikke forlænges, overgår den sygemeldte til et jobafklaringsforløb, hvor borgeren får
ressourceforløbsydelse, som er på kontanthjælpsniveau. Samtidig indføres der en ny
forlængelsesregel omkring livstruende sygdomme.
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Regeringen og KL forventer, at reformen vil medføre et fald i udgifterne til sygedagpenge. Horsens
Kommunes andel af det forventede fald i udgifterne er 21,4 mio. kr. Faldet i udgifterne skyldes
sygemeldte, som visiteres til jobafklaringsforløb.

Budget 2015
Budgettet for 2015 tager udgangspunkt i den forventede nettopris pr. helårsperson for 2014, plus
prisfremskrivningen på 1,5 %.
Tabellen nedenfor viser, hvordan den forventede besparelse i sygedagpenge fordeles som antal
helårspersoner i 2015.

Sygedagpenge
Sygedagpenge mellem 9-52 uger (50 % refusion)
Sygedagpenge mellem 9-52 uger (30 % refusion)
Sygedagpenge over 52 uger (0 % refusion)
I alt

Reduktion i antal
helårspersoner pga.
Sygedagpengereform
15
110
30
155

Der er meget stor usikkerhed omkring udviklingen i antallet af sygedagpengemodtagere, da
forventningerne alene bygger på beregninger fra regeringen og KL.
Sygedagpenge
Sygedagpenge mellem 5-8 uger
(50 % refusion)
Sygedagpenge mellem 9-52 uger
(50 % refusion –
virksomhedsrettede forløb samt
delvis raskmeldt)
Sygedagpenge mellem 9-52 uger
(30 % refusion – passiv eller
Vejledning el. afklaring)
Sygedagpenge over 52 uger
(0 % refusion)
Sygedagpenge til forældre med
syge børn
Hjælpemidler
Regres
I alt

Budget 2015
Antal

Budget 2015
Nettopris

Budget 2015
Samlet

115

124.936

14.367.640

83

86.096

7.145.968

606

120.534

73.043.604

164

206.588

33.880.432

2

131.250

968

-

262.499
56.416
-2.625.170
125.802.050
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Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Politikområde: Forsørgelse Øvrige overførsler
Delområde: Fleksjob
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets priser

Funktion
Ikke rammebelagt

Regnskab 2013

05.58.81 Fleksjob

Budget 2014

83.548.283

82.967.142

Budget 2015
91.416.904

Forventninger til resten af 2014 og 2015
Fleksjobs er et job på særlige vilkår og kan oprettes hos private og offentlige arbejdsgivere. For de
personer, der er ansat før 1. januar 2013, gælder at de modtager løn fra virksomheden og
kommunen udbetaler et løntilskud til virksomheden grundet personens nedsatte arbejdsevne. De
fleksjob, der påbegyndes den 1. januar 2013 og derefter, er baseret på en ny tilskudsmodel.
Ansatte i fleksjob får herefter løn for det præsterede arbejde hos arbejdsgiveren og lønnen bliver
suppleret med tilskud fra Kommunen. (Fleksløntilskud).
Det forventes, at antallet af fleksjobansatte stiger med 14 helårspersoner, dette svarer til de 14
helårspersoner, som ledighedsydelsen er blevet reduceret med.
Der er i budgettet for 2015 ikke taget højde for, at fleksjobansatte under de gamle regler, kommer
under de nye regler, hvis de skifter job. Det er vurderingen, at de udgiftsmæssige konsekvenser er
begrænsede.
Fleksjob
Skånejobs
Løntilskud
(1/3 af lønnen)
Løntilskud
(1/2 af lønnen)
Løntilskud
(2/3 af lønnen)
Flekslønstilskud
Driftsudgifter
fleksjob
I alt

Budget 2015
Antal
25

Budget 2015
Nettopris
10.985

Budget 2015
Samlet

2

84.617

169.234

228

46.908

10.694.996

766
391

72.455
62.144

55.500.813
24.298.307

273.049

480.505
1.412

-

91.416.904
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Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Politikområde: Forsørgelse Øvrige overførsler
Delområde: Kommunal jobtræning forsikrede ledige
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets priser

Funktion
Ikke rammebelagt
05.68.95 Kommunal
jobtræning forsikrede
ledige
(arbejdsgiverandel)

Regnskab 2013

1.570.138

Budget 2014

3.343.692

Budget 2015

3.342.583

Jobtræningsordningen omfatter arbejdsløshedsdagpengemodtagere, der kommer i kommunal
jobtræning. Kommunen er forpligtiget til at stille jobtræningspladser til disposition for
arbejdsløshedsdagpengemodtagere. Budgetbeløbet skal dække den kommunale arbejdsgivers
andel af lønnen. Der forventes ingen ændringer fra 2014 til 2015.
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Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Politikområde: Forsørgelse Øvrige overførsler
Delområde: Servicejobs
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets priser

Funktion
Ikke rammebelagt
05.68.96 Servicejob

Regnskab 2013
-355.751

Budget 2014

Budget 2015
0

Der er ansat 3 personer i servicejobs i kommunen med særligt tilskud. Der er tale om forsikrede
langtidsledige over 48 år. Ordningen gælder udelukkende for de personer, som allerede er ansat i
servicejobs, da loven er ophævet pr. 1. april 2002. Indtægter vedr. servicejobs skal jfr. Indenrigsog Sundhedsministeriets konteringsregler bogføres på konto 5.96, uanset hvor servicejobbet er
etableret. Budgetbeløbet overføres i løbet af regnskabsåret til de områder, der har ansat
servicejobs.

0
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Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Politikområde: Forsørgelse Øvrige overførsler
Delområde: Seniorjob
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets priser

Funktion

Regnskab 2013

Ikke rammebelagt
05.68.97 Seniorjob for
personer over 55 år

Budget 2014

9.457.203

17.859.237

Budget 2015

12.546.618

Kommunerne har pligt til at ansætte en person, der er bosiddende i kommunen og har opbrugt sin
dagpengeret, i et seniorjob. Betingelserne er følgende:
•
•
•

Personens dagpengeperiode udløber tidligst 5 år, før de når efterlønsalderen.
Personen fortsat indbetaler efterlønsbidrag og kan opfylde anciennitetskravet for efterløn
når vedkommende når efterlønsalderen
Personen er medlem af en arbejdsløshedskasse.

Tilgangen til seniorjobordningen er blevet begrænset, da borgere, der opfylder betingelserne til et
seniorjob, først skal have opbrugt deres muligheder for at modtage arbejdsmarkedsydelsen.
Dermed vil der først ske en nytilgang til seniorjobordningen fra sommeren 2016.
Budgettet for 2015 tager dermed udgangspunkt i det forventede regnskab for 2014 og ikke
budgettet for 2014, da der ikke forventes nogen ændring i antallet af modtagere fra 2014 til 2015.
Nettoprisen pr. modtager tager udgangspunkt i den forventede nettopris pr. modtager i 2014,
prisfremskrevet med 1,5 %.

Seniorjob

Budget 2015
Antal

Budget 2015
Nettopris

Budget 2015
Samlet

Seniorjob

81

167.288

12.546.618
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Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Politikområde: Aktivitet budgetgaranteret
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets priser

Funktion

Regnskab 2013

Budget 2014

Budget 2015

Ikke rammebelagt
05.46.61 Integrationsprogram
05.68.90 Den kommunale
beskæftigelsesindsats
05.57.79 Særlig
uddannelsesordning og
midlertidig
arbejdsmarkedsydelsesord
ning
05.58.82 Ressourceforløb
05.68.98 Hjælpemidler
m.m. kontanthjælpsmodtagere
Rammebelagt
05.68.90 Den kommunale
beskæftigelsesindsats
I alt

8.206.626

11.833.778

11.758.076

82.364.441

63.953.105

68.921.837

1.770.972
70.286

2.469.612
408.802

1.421.000
1.300.000

186.803

108.073

107.655

505.827
93.104.954

1.075.111
79.848.481

1.075.114
84.583.682
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Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Politikområde: Aktivitet Budgetgaranteret
Delområde: Integrationsprogram
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets priser

Funktion

Regnskab 2013

Budget 2014

Budget 2015

Ikke rammebelagt
05.46.60 Integrationsprogram og
introduktionsforløb mv.

8.206.626

11.833.778

11.758.076

Flygtninge og familiesammenførte udlændinge skal, ifølge Integrationslovens kapitel 4, have tilbudt
et integrationsprogram, hvis de er 18 år, når de flytter til kommunen.
Hvis de er berettiget til kontant- eller uddannelseshjælp, omfatter integrationsprogrammet:
• Danskuddannelse
• Kursus i danske samfundsforhold, kultur og historie
• Beskæftigelsesrettede tilbud
Hvis flygtningene eller sammenførte udlændinge ikke er berettiget til kontant- eller
uddannelseshjælp, kan de fravælge den beskæftigelsesrettede del. Flygtningen skal som
hovedregel ikke opfylde nogen specielle krav, ud over de almindelige krav til formue og gensidig
forsørgerpligt, for at modtage kontanthjælp. Familiesammenførte skal som hovedregel forsørges af
ægtefællen, indtil den familiesammenførte opnår permanent opholdstilladelse, hvorefter de er
berettiget til kontanthjælp.
Omfanget og indholdet af integrationsprogrammets enkelte dele fastlægges i en
integrationskontrakt. Der fremgår af kontrakten, hvilke sanktioner der gælder, hvis udlændingen
uden rimelig grund afviser at tage imod arbejde, eller uden rimelig grund udebliver fra eller afviser
aktiviteter, der er fastsat i kontrakten.
Integrationsprogrammet har en varighed på højst 3 år.
Sprogcenter Midt står for langt størstedelen af den undervisning, som der tilbydes flygtninge og
familiesammenførte i Horsens Kommune i forbindelse med integrationsprogrammet. Staten
dækker 50 % af Horsens Kommunes udgifter. Det forventes, at ca. 200 helårspersoner i 2014 vil
deltage i forløb ved Sprogcenter Midt. Det samme antal forventes i 2015.
Sprogcenter Midt har i brev af 4. april 2013 meddelt at overskud for 2012 tilbagebetales til
kommunerne i 2013, Horsens kommunes andel udgør 5,9 mio. kr. (2,9 mio. kr. netto).
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Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Politikområde: Aktivitet Budgetgaranti
Delområde: Den kommunale beskæftigelsesindsats
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets priser

Funktion

Regnskab 2013

Ikke rammebelagt
05.68.90 Driftsudgifter til
den kommunale
beskæftigelsesindsats

82.364.411

Budget 2014

63.953.105

Budget 2015

68.921.836

Forventninger til resten af 2014
Det forventes, at de samlede driftsudgifter bliver 68,2 mio. kr. i 2014. Forskellen mellem regnskab
2013 og budget 2014 skyldes et merforbrug på ca. 15 mio. kr. i 2013. Merforbruget i 2013 skyldes
bl.a. øgede udgifter til mikrofleksjob samt at der er fundet en landsdækkende fejl i afregningen med
anden aktør på A-dagpengeområdet for perioden 2011-2012.

Beregning af refusion for 2015
Horsens Kommune kan hjemtage refusion på en del af driftsudgifterne. Det beløb, som Horsens
Kommune kan hjemtage, udregnes på baggrund af antallet af helårspersoner, som opgøres via
jobindsats.dk. Der kan hjemtages 50 % refusion af 12.329 kr. pr. helårsperson, som modtager Adagpenge, kontant- og uddannelseshjælp, mens der kan hjemtages 50 % refusion af 13.705 kr. pr
helårsperson, som modtager revalidering eller forrevalidering, ledighedsydelse eller
sygedagpenge. I budgetforslaget fra maj 2014 blev refusionen beregnet til at være ca. 2 mio. kr.
større. Faldet i den forventede refusion skyldes sygedagpengereformen, da der forventes at ca. 10
% af sygedagpengemodtagerne vil modtage ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb i
stedet for. Denne ydelse bruges ikke til at beregne driftsloftet.
Regeringen og KL har meddelt, at de udmeldte beløb til beregning af refusion pr. helårsperson vil
blive ændret pga. beskæftigelsesreformen. Da der endnu ikke er meldt nye beløb ud, tages der
udgangspunkt i de kendte beløb.
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Ydelse
A-dagpenge
Kontanthjælp og
Uddannelseshjælp
Revalidender samt forrevalidender
Ledighedsydelse
Sygedagpenge
I alt

Forventet antal
helårspersoner
1.275

50 % refusion op
til beløbet pr.
Nettorefusion
helårsperson
12.329
7.859.738

2.300
140
420
1.194
5.329

12.329
13.705
13.705
13.705
-

14.178.350
959.350
2.878.050
8.183.941
34.059.428

Budget 2015
Driftsbudgettet tager udgangspunkt i det forventede regnskab for 2014 pr. 31. maj fremskrevet
med 1,5 %.
Afdeling
2015 p/l

Forventet regnskab
2014

Budget 2015

5.024.409

5.024.409

25.144.586

25.144.586

8.189.020

9.289.020

Tilbudsservice

23.932.984

21.532.984

Virksomhedsservice

16.443.000

16.443.000

Værkstedsservice

19.766.288

19.766.288

Indtægter Værkstedsservice

-5.584.023

-5.584.023

Ungeenheden

11.165.000

11.365.000

-35.872.147

-34.059.428

68.209.118

68.921.836

Job og Udvikling
Job og Vejledning
Arbejdsmarkedsfastholdelse

Refusion
I alt

Der er følgende ændringer lagt ind på afdelingerne på baggrund af KL’s budgetvejledning:

Job og Udvikling
Første tilbud rykkes frem til senest efter 6 mdr. Dette medfører en merudgift på 0,1 mio. kr. til
vejledning og opkvalificering.
Reduktionen i driftsloftet forventes at medføre et øget brug af virksomhedsrettede forløb. Dette
medfører en mindreudgift på 0,3 mio. kr. til vejledning og opkvalificering.
Øgning på 0,1 mio. kr. til indkøb af realkompetenceafklaring og forberedende voksenundervisning.
Første tilbud til jobparate fremrykkes, så det nu skal være et virksomhedsrettet tilbud og gives efter
13 uger i stedet for 39 uger. Dette giver merudgifter til vejledning og afklaring for 0,1 mio. kr. til de
aktivitetsparate, da det forventes, at nogle af de virksomhedsrettede tilbud som aktivitetsparate
tidligere har benyttet, nu vil gå til jobparate.
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Dermed sker der samlet set ikke nogen ændring i budgettet for Job og Udvikling.

Job og Vejledning
Først tilbud til jobparate fremrykkes for unge kontanthjælpsmodtagere med uddannelse, så det nu
skal være et virksomhedsrettet tilbud og gives efter 13 uger i stedet for 39 uger. Dette medfører en
reduktion i driftsbudgettet på 0,3 mio. kr., da dette medfører mindre forbrug af vejledning og
opkvalificering.
Ufaglærte kontanthjælpsmodtagere skal realkompetencevurderes. Dette medfører merudgifter for
0,1 mio. kr. i 2015. Der forventes også øgede udgifter til forberedende voksenuddannelse, hvilket
svarer til 0,1 mio. kr. i 2015, men da der forventes reducerede udgifter til vejledning og
opkvalificering pga. den øgede brug af FVU øges budgettet ikke.
Reglerne for løntilskud ændres, så det kun er muligt at være i løntilskud i seks måneder. Dette
medfører en øgning af driftsbudgettet med 0,2 mio. kr. til køb af alternative tilbud.
Dermed sker der samlet set ikke nogen ændring i budgettet for Job og Vejledning.

Arbejdsmarkedsfastholdelse
I forbindelse med sygedagpengereformen forventes der på baggrund af regeringen og KL’s
beregninger øgede driftsudgifter på 1,1 mio. kr.

Tilbudsservice
Antallet af mikrofleksjobbere forventes at blive mindre i 2015 end i 2014. Dette medfører en
reduktion i udgifterne på 2,4 mio. kr. til Tilbudsservice.

Ungeenheden
Der er øget fokus på afklaring af de unges læse-, skrive- og regnefærdigheder. Derfor øges
driftsbudgettet med 0,6 mio. kr. til indkøb af forberedende voksenundervisningskurser. Dette
modsvares af en reduktion i driftsbudgettet på 0,4 mio. kr., da behovet for køb af vejledning og
afklaring samtidig reduceres.
Samlet set øges budgettet for Ungeenheden med 0,2 mio. kr.
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Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Politikområde: Aktivitet Budgetgaranti
Delområde: Særlig uddannelsesordning og midlertidig
arbejdsmarkedsydelse
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets priser

Funktion
Ikke rammebelagt
05.57.79 Særlig
uddannelsesordning og
midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Regnskab 2013

1.770.972

Budget 2014

2.469.612

Budget 2015

1.421.000

Driftsudgifter til den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Det forventes, at der i 2014 skal bruges
1,4 mio. kr. til beskæftigelsesfremmende tilbud til arbejdsmarkedsydelsesmodtagerne. Det samme
forventes i 2015.
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Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Politikområde: Aktivitet Budgetgaranti
Delområde: Ressourceforløb
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets priser

Funktion
Ikke rammebelagt
05.58.82 Ressourceforløb

Regnskab 2013
70.286

Budget 2014
408.802

Budget 2015
1.300.000

Området dækker køb af tilbud til deltagere i ressourceforløb samt deltagere i et jobafklaringsforløb.
Driftsudgifter til ressourceforløb er ikke omfattet af driftsloftet og derfor kan der hjemtages 50 % af
alle udgifter. I 2014 forventes det, at forbruget vil svare til budgettet.
Det forventede regnskab for 2014 for driftsudgifterne til ressourceforløb forventes at blive 400.000
kr. netto, hvilket svarer til budgettet for 2014. Da der antages, at antallet af
ressourceforløbsmodtagere næsten fordobles i 2015, forventes der også, at driftsudgifterne stiger
med 400.000 kr. netto i 2015.
Horsens Kommune har derudover gennem lov- og cirkulæreprogrammet fået 1 mio. kr. til køb af
tilbud til sygemeldte i jobafklaringsforløb. Dette svarer til 500.000 kr. netto.
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Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Politikområde: Aktivitet Budgetgaranti
Delområde: Hjælpemidler m.m. kontanthjælpsmodtagere
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets priser

Funktion
Rammebelagt
05.68.98 Hjælpemidler
m.m. kontanthjælpsmodtagere

Regnskab 2013

186.803

Budget 2014

Budget 2015

108.073

Der forventes ingen ændringer ift. bevillingen af hjælpemidler til kontanthjælpsmodtagere.

107.655
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Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Politikområde: Aktivitet Budgetgaranti
Delområde: Den kommunale beskæftigelsesindsats
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets priser

Funktion
Rammebelagt
05.68.90 Driftsudgifter til
den kommunale
beskæftigelsesindsats

Regnskab 2013

505.827

Budget 2014

1.075.111

Budget 2015

1.075.114

Det rammebelagte område vedrører udvendig vedligeholdelse af bygningerne Norgesvej 2 og
Hattingvej 3, der administreres af den centrale Ejendomsadministration.
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Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Politikområde: Aktivitet beskæftigelsestilskud
Delområde: Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets priser

Funktion
Ikke rammebelagt

Regnskab 2013

05.68.91 Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige
(personlig assistance og
hjælpemidler)

Budget 2014

2.417.048

2.222.658

Budget 2015

2.214.150

Der forventes ingen ændringer ift. udgifterne til hjælpemidler og personlig assistance til forsikrede
ledige

Beskæftigelsesindsats

Forventet
regnskab
2014
samlet

Budget 2015
samlet

Hjælpemidler
Personlig assistance
I alt

375.000
1.800.000
2.175.000

381.750
1.832.400
2.214.150
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Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Politikområde: Aktivitet Øvrige overførsler
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets priser

Funktion
Ikke rammebelagt

Regnskab 2013

Budget 2014

Budget 2015

5.210.549

5.538.540

5.538.550

05.68.98 Mentorer

-5.977.350
11.714.527

-6.435.274
12.831.829

-6.360.603
23.999.829

Rammebelagt
00.25.11 Indkvarteringsboliger for flygtninge
I alt

0
10.947.726

123.585
12.058.680

168.607
23.346.383

03.30.44 Produktionsskoler
05.46.60 Integrationsprogram
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Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Politikområde: Aktivitet Øvrige overførsler
Delområde: Produktionsskoler
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets priser

Funktion
Ikke rammebelagt
03.33.44 Produktionsskoler

Regnskab 2013
5.210.549

Budget 2014
5.538.540

Budget 2015
5.538.550

Produktionsskolen tilbyder undervisningsforløb, der er baseret på praktisk arbejde og produktion.
Tilbuddet gives til unge under 25 år, der ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en
ungdomsuddannelse. Der er i budgettet forudsat 110 årselever.
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Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Politikområde: Aktivitet Øvrige overførsler
Delområde: Integrationsprogram
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets priser

Funktion
Ikke rammebelagt
05.46.60 Integrationsprogram

Regnskab 2013

-5.977.350

Budget 2014

Budget 2015

-6.435.274

Kommuner får et grundtilskud ift. antallet af udlændinge, der modtager tilbud efter
integrationsloven.

-6.360.603
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Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Politikområde: Aktivitet Øvrige overførsler
Delområde: Mentorer
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets priser

Funktion

Regnskab 2013

Ikke rammebelagt
05.68.98 Beskæftigelsesordninger

11.714.527

Budget 2014

Budget 2015

12.831.829

23.999.829

En mentor har til opgave at støtte eller fastholde en person i et arbejde, et beskæftigelsesrettet
tilbud mv. Mentoren kan f.eks. være en af arbejdspladsens eller uddannelsesstedets faste
medarbejdere, eller det kan være en ekstern konsulent.
Mentorens opgave med at introducere, vejlede og oplære skal ligge ud over de opgaver, som man
kan forvente at en arbejdsgiver eller et uddannelsessted sædvanligvis varetager.
Persongruppen, der kan få mentorstøtte, er bred. F.eks. kan jobcenteret efter en konkret vurdering
give mentorstøtte til personer, der:
•

er ansat i ordinært arbejde

•

er ansat i fleksjob

•

er delvist raskmeldte

•

deltager i kontaktforløb eller i beskæftigelsesrettede tilbud

•

er selvforsørgende

•

er under 30 år og påbegynder en ordinær uddannelse på almindelige vilkår

Mentorstøtten skal være afgørende for, at personen kan opnå eller gennemføre aktiviteten,
tilbuddet, ansættelsen eller uddannelsen.
Det forventes, at udgifterne til mentorer i 2014 bliver 27 mio. kr. netto, hvilket er væsentligt over
budgettet for 2014. Det øgede forbrug skyldes, at flere ledige end forventet er berettiget til mentor.
Samtidig har det været vanskeligt at følge udgifterne til mentorer, da der ikke har været noget
overblik over de samlede disponeringer til mentorordningen.
Der er i løbet af sommeren 2014 foretaget en gennemgang af de eksisterende mentorbevillinger,
for at vurdere, om der er tilstrækkeligt med beskæftigelsesfremmende effekt til at opretholde
mentorstøtten. Samtidig er praksis omkring visiteringen til mentorordningen justeret, så alle i
udgangspunktet tildeles én times mentor om ugen. Herefter foretager Mentorservice en vurdering
af, om der er behov for yderligere støtte.

144

Der er usikkerhed om, hvorvidt de gennemførte tiltag er tilstrækkelige til at reducere udgifterne til
mentorer eller om tiltagene kun vil bremse stigningen i udgifterne. Det forventes, at der i løbet af
efteråret 2014 skabes et samlet overblik over de samlede disponeringer på mentorområdet, så der
er bedre muligheder for at styre de samlede udgifter til mentorer i 2015.
Rammen for mentorstøtte bliver reduceret i perioden 2015-2017. I 2014 var rammen 418,4 mio. kr.
netto, mens den i 2015 reduceres til 353,4 mio. kr. netto. Hvis Horsens Kommune fastholder den
samme andel af rammen som i 2014, vil dette medføre et refusiontab på 1,0 mio. kr. i 2015.
Det forventes, at der i 2014 vil være samlede udgifter til mentorer for 27 mio. kr., mens der i 2015
forventes samlede udgifter for 24 mio. kr. Fordelingen af budget 2015 tager udgangspunkt i det
forventede regnskab for 2014 på afdelingsniveau. Herefter er den forventede nedgang i
mentorudgifterne blev fordelt forholdsvis mellem afdelingerne.
Budget 2015 fordelt på afdelinger
Brutto
Udgifter til mentor med 50 % refusion
5.980.051
Job og Udvikling
2.572.143
Job og Vejledning
1.178.899
Sygedagpenge
8.252.291
Ungeenheden Horsens
17.983.384
I alt
Udgifter til mentor for flere personer
med 50 % refusion
Job og Udvikling
Ungeenheden Horsens
I alt

Brutto
7.805.252
3.865.593
11.670.845

I alt
Brutto
Refusion
Netto

29.654.229
-5.654.400
23.999.829
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Udvalg: Beskæftigelsesudvalget
Politikområde: Aktivitet Øvrige overførsler
Delområde: Indkvarteringsboliger til flygtninge
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets priser

Funktion
Rammebelagt
00.25.11 Indkvarteringsboliger til flygtninge

Regnskab 2013

Budget 2014

0

123.585

Budget 2015

168.607

Det rammebelagte område vedrører lejeudgifter og lejeindtægter i forbindelse med midlertidig
boligplacering af flygtninge. Området er overført fra Borgerservice.
Primo 2014 blev der lejet tre boliger og pga. stigningen i antallet af flygtninge, er der lejet en ny
bolig i april 2014.
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Hovedoversigt
Udvalg: Børne- og Skoleudvalget
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og B2015: budgetårets priser

Politikområder
Rammebelagt
Uddannelse og
Arbejdsmarked
Uddannelsesområdet
Tværgående Enhed for
Læring
Dagtilbudsområdet
Ungeenheden (UU)
Teknik og Miljø
Ejendomscentret

Regnskab 2013

Budgetgaranteret område
Uddannelse og
Arbejdsmarked
Ungeenheden (EGU)
I alt

Budget 2014

Budget 2015

750.127.514

805.412.237

798.364.195

30.163.807
380.710.454
-601.648

29.678.801
396.367.146
4.680

26.948.039

23.592.219

28.418.244
384.671.523
0
0
23.708.538
0
0
0

1.209.035
1.188.557.201

1.287.292
1.256.342.375

878.485
1.236.040.985

Generelle bemærkninger
Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte den 18. marts 2014 Børne- og Skoleudvalgets
budgetramme til budget 2015 – 2018. Heri er indarbejdet den økonomiske politik samt tekniske
korrektioner vedrørende tidligere politiske beslutninger. Den godkendte budgetramme danner
grundlaget for udvalget videre budgetarbejde.
Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte den 6. maj 2014 Horsens Kommunes nye
befolkningsprognose og besluttede, at den anvendes som grundlag for budget 2015-2018.
Konsekvenserne af den nye befolkningsprognose er indarbejdet i Børne- og Skoleudvalgets
budgetramme.
Herudover er en række budgetneutrale omplaceringer indarbejdet i udvalgets budget.
I august 2014 er indarbejdet reguleringer som følge af politiske beslutninger, herunder Lov- og
cirkulæreprogram. Genberegning af forældrebetalingen er endvidere foretaget i august 2014.
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Overordnet oversigt over ændringer i Børne- og Skoleudvalget budget
i mio. kr.
Børne- og Skoleudvalg, budgetramme
inkl. tekniske korrektioner
Genberegning demografi
Budgetneutrale omplaceringer inden
for Børne- og Skoleudvalget
Omplacering til Økonomi- og
Erhvervsudvalget
Prisfremskrivning foråret 2014
Omplacering til Kulturudvalget
Afledt drift til pavillon ved Østbirk
Skole
Lov- og cirkulæreprogram
Budgetgaranti
Genberegning af forældrebetaling
Budgetaftalen
Budgetomplaceringer til Økonomi- og
Erhvervsudvalget
Børne- og Skoleudvalget i alt

Budget
2015
1.247,5

Budgetoverslag 2016
1.243,2

Budgetoverslag 2017
1.237,2

Budgetoverslag 2018
1.224,8

-9,4
0

-12,0
0

-14,1
0

-9,9
0

-1,8

-1,8

-1,8

-1,8

0,3
-0,3
0,6

0,3
-0,3
0,6

0,3
-0,3
0,4

0,2
-0,3
0

-0,2
-0,4
-0,8
1,5
-0,8

-0,5
-0,4
-0,8
1,5
-0,8

-0,9
-0,4
-0,8
1,6
-0,8

-0,9
-0,4
-0,8
1,6
-0,8

1.236,2

1.229

1.220,4

1.211,7

Tekniske korrektioner
I Børne- og Skoleudvalgets rammeudmelding er indarbejdet tekniske korrektioner – på baggrund af
tidligere politiske beslutninger.
De tekniske korrektioner fra foråret 2014 til budget 2015-2018 er:
•
•

•

Flytning mellem udvalg: Flytning af budget vedrørende Legeteket til Horsens Bibliotek og
flytning af skolemuseet til Industrimuseet (modpost Kulturudvalget)
Budgetneutrale omflytninger inden for Børne- og Skoleudvalgets egen ramme jf. tidligere
politiske beslutninger: Ungdomsskoletilbud til unge med funktionsnedsættelse finansieret af
undervisningsområdet, midler til dagtilbud med særlige inklusionsudfordringer forøges
finansieret af dagtilbudsområdets fælleskonti.
Afvikling af tidligere års overskud

Økonomisk politik
Byrådet godkendte den 19. marts 2013 økonomisk politik for Horsens Kommune, som betyder, at
•
•
•

Driftsbudgetterne reduceres årligt med 1 procent.
Reduktionen gennemføres gennem effektiviseringer mv.
Reduktionerne skal sikre økonomisk robusthed og mulighed for politisk prioritering af nye
tiltag.

For Børne- og Skoleudvalget betyder den økonomiske politik, at udvalgets rammer reduceres med
ca. 12,6 mio. kr. årligt.
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Effektiviseringskravet er beregnet ud fra Børne- og Skoleudvalgets budgetoplæg 2014
(nettobudgettet). Ved Dagtilbudsområdet skal der med udmøntningen af besparelsen tages højde
for, at kommunen mister forældrebetaling, når budgetterne reduceres. De decentrale enheder skal
derfor spare 1 % i forhold til deres bruttobudget.
Ved skolerne er den økonomiske politik for 2015 indarbejdet ved skoleårets planlægning. Ved
dagtilbudsområdet fordeles den økonomiske politik til de decentrale enheder – via nedjustering af
kr. beløb pr. barn. Ved de øvrige områder er den økonomiske politik indarbejdet som negative
puljer.
Effektiviseringskrav ved Uddannelsesområdet og Dagtilbudsområdets fælleskonti findes i 2015 ved
omprioriteringer inden for områdes konti. Er fremsendt som budgetneutrale omplaceringer i foråret
2014.
Effektiviseringskrav i 2016 – 2018 placeres i budget 2015 i centrale puljer. Der tages først stilling til
fordelingen af effektiviseringskravet ved budgetlægningen til budget 2016.

Effektiviseringer, 7 – 14 – 21 mio. kr.
I forbindelse med vedtagelse af budget 2013 og overslagsårene 2014 – 2016 blev det vedtaget, at
indarbejde effektiviseringer på kommuneplan for 7 mio. kr. i 2013, 14 mio. kr. i 2014 og 21 mio. kr. i
2015 og de efterfølgende år.
For Børne- og Skoleudvalget betyder det effektiviseringer for 2,2 mio. kr. i 2013, 4,9 mio. kr. i 2014
og 7,3 mio. kr. i 2015 og efterfølgende år. Effektiviseringskrav er indarbejdet i de decentrale
enheders rammer.

Demografi
I det følgende vises de økonomiske konsekvenser ved genberegning af demografi på baggrund af
den ny befolkningsprognose. For yderligere bemærkninger henvises til de efterfølgende afsnit
vedrørende undervisnings- og dagtilbudsområdet.
Budget
2015
i kr. i budgetårets priser

Dagtilbudsområdet
Undervisningsområdet
Ungdommens Uddannnelsesvejledning
I alt

-8.165.543
-1.287.981
-1.822
-9.455.346

BudgetBudgetBudgetoverslag
overslag
overslag
2016
2017
2018
-9.939.427 -11.461.764 -11.091.085
-2.081.313
-2.595.154
1.209.000
-13.013
-17.350
-23.857
-12.033.753 -14.074.268
-9.905.942

Økonomi- og Erhvervsudvalget fik den 6. maj 2014 forelagt Horsens Kommunes nye
befolkningsprognose samt oversigt over de økonomiske konsekvenser ved genberegning af
demografi. Konsekvenserne af genberegningen af demografi er indarbejdet i budget 2015-2018.

Budgetneutrale omplaceringer
Ved fremsendelse af budget 2015 samt efterfølgende ved behandling af budgetopfølgningen pr.
30. april samt særskilt sag til Børne- og Skoleudvalget den 18. august 2014 er godkendt
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budgetneutrale omplaceringer inden for Børne- og Skoleudvalget. De væsentligste beskrives under
de relevante politikområder.

Folkeskolereform
Med virkning fra 1. august 2014 gennemføres folkeskolereformen.
Med folkeskolereformen følger en udvidelse af skoledagen. Skoledagen udvides til 30, 33 og 35
ugentlige timer i henholdsvis indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen. Reformen afsætter
mere tid til undervisning via flere fagopdelte timer samt ny tid til understøttende undervisning.
Økonomien i folkeskolereformen er fastlagt mellem regeringen og KL i Aftale om kommunernes
økonomi 2014. En væsentlig del af tilvejebringelsen af de flere timer skal ske ved en anden og ny
anvendelse af de eksisterende ressourcer på skoleområdet.
Som følge heraf har budgettildelingsmodellen på folkeskoleområdet i Horsens Kommune været
gennemgået og det er besluttet at fastholde den nuværende tildelingsmodel ved planlægning af
skoleåret 2014/2015. Ved budget 2015 er konsekvenserne indarbejdet ud fra de faktiske elevtal pr.
5. september. Endvidere er konsekvenserne af den reducerede åbningstid i SFO 2 indarbejdet.
Der arbejdes pt. på en ny tildelingsmodel til skoleåret 2015/2016.

Initiativer til implementering af folkeskolereformen
Byrådet besluttede i forbindelse med budgetlægningen for 2014 at afsætte 10 mio. kr. i både 2014
og 2015 til initiativer og investeringer i forhold til implementering af folkeskolereformen. Midler fra
lockout på skoleområdet i 2013.
Ved budgetaftalen til budget 2015 blev det fastholdt, at der afsættes 10 mio. kr. til etablering af
forberedelsesfaciliteter og arbejdspladser til lærerne. Midlerne gives som tillægsbevilling i budget
2015.

Erhvervsskolereform
Den 24. februar 2014 er der indgået en aftale om reform af erhvervsuddannelserne (EUD), ”Bedre
og mere attraktive erhvervsuddannelser”. Reformen får økonomiske konsekvenser for bl.a.
Ungdommens Uddannelsesvejledning i form af et mindre budget. Konsekvenserne er indarbejdet i
budget 2015-2018 i forbindelse med indarbejdelse af lov- og cirkulæreprogrammet.

Budgetaftalen overordnet
Ifølge Horsens Kommunes budgetaftale tildeles Børne- og Skoleudvalget i 2015 midler til følgende
områder:
• Dagtilbudsområdet, midler til ekstra personaletimer til inklusion (1 mio. kr. årligt)
• Ungdomsskolen, videreførelse af SSP+ indsatsen (samarbejde om rusmiddelforebyggelse
på ungdomsuddannelserne mellem ungdomsuddannelserne og relevante myndigheder (0,4
mio. kr. årligt)
• Undervisningsområdet, den nye folkeskolelov åbner op for, at foreninger kan løse særlige
opgaver på folkeskolen, der flyttes midler til Kulturudvalget fra skoleområdet (-0,150 mio.
kr. i 2015 og 2016)
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•

Undervisningsområdet, nye muligheder for at inddrage erhvervs- og foreningslivet i
folkeskolen skal anvendes, der afsættes yderligere midler til Kulturudvalget. Herudover
afsættes der midler til transport til skolerne (0,2 mio. kr. årligt)
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Udvalg: Børne- og Skoleudvalget
Politikområde: Uddannelsesområdet
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og B2015: budgetårets priser

Politikområder
Rammebelagt
03.22.01 Folkeskoler
03.22.02 Fællesudgifter for
kommunens samlede
skolevæsen
03.22.03 Syge- og
hjemmeundervisning
03.22.05 Skolefritidsordninger
03.22.06 Befordring af
elever i grundskolen
03.22.07 Specialundervisning i regionale
tilbud
03.22.08 Kommunale
specialskoler
03.22.09 Efter- og
videreuddannelse i
folkeskolen
03.22.10 Bidrag til statslige
og private skoler
03.22.12 Efterskoler og
ungdomsskoler
03.22.14 Ungdommens
Uddannelsesvejledning
03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med
særlige behov
03.35.62 Teatre
03.38.73 Frivilligt
folkeoplysende
foreningsarbejde
03.38.76 Ungdomsskolen
03.38.78 Kommunale
tilskud statslige
finansierede selvejende
uddannelsesinstitutioner
05.25.16 Klubber og andre
socialpædagogiske
fritidstilbud
05.25.18 Åbne
pædagogiske tilbud,
legesteder mv.
I alt

Regnskab 2013

Budget 2014

Budget 2015

519.357.934

541.895.525

531.971.366

534.940

1.179.637

869.757

890.659

1.366.975

1.166.801

48.871.208

69.735.008

63.850.549

4.359.577

6.241.498

6.441.483

1.475.083

2.047.633

1.795.969

48.179.235

51.306.630

63.483.833

0

0

3.398.219

52.239.638

54.041.243

52.611.991

14.647.856

15.975.617

14.138.015

9.395.671

8.166.343

6.797.717

22.057.376
145.577

25.057.048
180.023

22.898.735
180.019

167.867
25.315.621

176.029
25.145.148

176.038
25.747.078

970.012

1.224.529

1.227.664

1.105.244

1.238.435

1.174.036

414.018
750.127.516

434.916
805.412.237

434.925
798.364.195
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Generelle bemærkninger
Fra den 1. marts 2013 samles Undervisningsområdet og ungdomsområdet til en enhed –
Uddannelsesområdet. Budgetmæssigt samles de to bevillinger fra 1. januar 2014.
Der etableres endvidere en fælles ungeenhed som et organisationsudviklingsprojekt.

Folkeskoleområdet
Målgruppen for området er børn i den undervisningspligtige alder i Horsens Kommune. Det
forventede elevtal for skoleåret 2014/15 er 8.944 elever eksklusiv Bakkeskolen, Lundagerskolen
og 10. klasse.

Overordnede budgetforudsætninger for området
Folkeskolereform.
Der gennemføres med virkning fra 1. august 2014 en reform af folkeskolen.
Med folkeskolereformen følger en udvidelse af skoledagen. Skoledagen udvides til 30, 33 og 35
ugentlige timer i henholdsvis indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen. Reformen afsætter
mere tid til undervisning via flere fagopdelte timer samt ny tid til understøttende undervisning.
Økonomien i folkeskolereformen er fastlagt mellem regeringen og KL i Aftale om kommunernes
økonomi 2014. En væsentlig del af tilvejebringelsen af de flere timer skal ske ved en anden og ny
anvendelse af de eksisterende ressourcer på skoleområdet. Det øgede timekrav forventes af
regeringen og KL realiseret ved:
•
•
•
•

Frigjorte ressourcer i SFO og klubtilbud
Omprioritering af lærernes arbejdstid
Afbureaukratisering
DUT-kompensation

Det er besluttet, at gennemførelse af folkeskolereformen i Horsens Kommune gennemføres inden
for den eksisterende ramme til undervisning.
Moderniseringsaftalen.
Som led i økonomiforhandlingerne for 2013 blev regeringen og KL enige om en 2-årig
moderniseringsaftale, der skal frigøre ressourcer i kommunerne.
I moderniseringsaftalen er opstillet en række anvisninger til besparelser på Uddannelsesområdet.
Anvisningerne vedrører elevplaner, kvalitetsrapporter, fælles ledelse af folkeskoler, fælles ledelse
af skoler og dagtilbud, fælles ledelse af skoler og ungdomsskoler, ændrede retningslinjer for
klasse- og holddannelse, fag, fagrække og timetal. Anvisningerne vedrørende elevplaner,
kvalitetsrapporter, klasse- og holddannelse og fag, fagrække og timetal er effektueret i budgettet
via skoleårets planlægning i budget 2014.
De øvrige moderniseringstiltag om fælles ledelser blev til budget 2014 og overslagsårene
indarbejdet i budgettet som negative budgetpuljer under Uddannelsesområdets fælleskonti.
I 2014 er der således indarbejdet -0,270 mio. kr. og i 2015 og efterfølgende år er der indarbejdet 0,555 mio. kr. årligt. Herudover er Uddannelsesområdets fælleskonti reduceret med 0,367 mio. kr.
som følge af moderniseringsaftalen om digital udvikling vedrørende skoleindskrivning og optagelse
i SFO.
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Ved fremsendelse af budgetneutrale omplaceringer til budget 2015 nulstilles disse negative
budgetpuljer via omprioriteringer inden for uddannelsesområdets budgetramme.
Herefter fremstår der ikke negative budgetpuljer som følge af moderniseringsaftalen.
Elevtal/prognose
Elevtallet på folkeskoleområdet vil ifølge befolkningsprognosen stige i alle overslagsår. Stigningen
fordeler sig ikke jævnt på kommunens skoler.
Med udgangspunkt i befolkningsprognosen opgjort på de enkelte skoledistrikter, er der udarbejdet
en elevtalsprognose, som danner udgangspunkt for justering af den fælles plan, der er udarbejdet
for kapacitetsudbygning og modernisering. Planen holdes op mod den faktiske udvikling i elevtallet
i de enkelte distrikter, og danner derefter grundlag for prioritering af indsatsen i forbindelse med
udbygningen af Horsens Kommunes folkeskoler og for beslutning om ændringer i den fremtidige
skolestruktur.
Elevtalsstigningen varierer som sagt meget fra distrikt til distrikt og stiller selvsagt krav til skolernes
lokaleudnyttelse samt til udbygning af skolerne. Det stigende elevtal medfører stigende
klassekvotienter, hvilket stiller krav til lokalestørrelse og til grupperum, værksteder med mere.
Elevtalsudvikling og bygningskapaciteten
Ændringer i forhold til folkeskolens indhold, stigende elevtal og ændrede krav til lærernes
samarbejde og forberedelse stiller nye krav til skolens bygninger og lokaleindretning. En væsentlig
opgave i de kommende år vil være at dæmpe udgiftsvæksten i forbindelse med elevtalsstigningen,
uden at der sker en forringelse af undervisningstilbuddet samt sikre en udbygning af de fysiske
rammer i takt med elevtilvæksten samtidig med, at der tages højde for det ændrede indhold.
Ressourcetildeling
Ved ressourcetildelingen til skolerne til budget 2015 (skoleåret 2014/2015) er den overordnede
præmis for tildelingen - Byrådets beslutning om, at folkeskolereformens krav om øget timetal kan
rummes inden for den eksisterende ramme til drift af folkeskolerne.
Ressourcetildelingen/budgetmodellens grundlæggende principper er uændrede. Det vil sige der
anvendes en budgetmodel, der både bygger både på klassetal og elevtal. Modellen tilpasses i
forhold til folkeskolereformens krav om udvidet skoledag.
Lærernes undervisningstimetal forudsættes i gennemsnit at udgøre 760 timer p.a. og ved
understøttende undervisning 1.019 timer p.a.
Understøttende undervisning forudsættes i beregningen tilrettelagt med 50 % lærere og 50 %
pædagoger.
Regulering af de enkelte skolers rammer tager udgangspunkt i følgende hovedkriterier:
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Klassetildeling:
Skoleår
2013/2014
Klassefaktor
(timer pr klasse):
0. klasse
1.- 2. klasse
3. klasse
4. klasse

900
900
900
750

5. - 6. klasse
7. – 8. klasse
9. klasse

690
660
660

Skoleår 2014/2015
Undervisning
600
750
780
780

Understøttende
undervisning
382
231
203
180

Klassetildeling i
alt
982
981
983
960

780
750
750

150
186
216

930
936
966

Elevtildeling:
Elevfaktor:
0. – 3. klasse
4. – 6. klasse
7. – 9. klasse

Skoleåret 2013/2014
8,7
8,2
12,2

Skoleåret 2014/15
6,5
8,5
9,5

Der anvendes en forhøjet elevfaktor ved Horsens Byskole og Langmarkskolen

Det skal endvidere bemærkes, at der i ressourcetildelingen til skolerne i budget 2015 er indregnet
den økonomiske politik og 2014 og 2015 (2 %) samt resterende effektiviseringer fra budget 2013
vedrørende 7-14-21.
Efteruddannelse, inklusion og børn med særlige behov
Der arbejdes målrettet med efteruddannelse specielt i forhold til at kunne håndtere børn med
særlige behov, i forhold til læseområdet og i forhold til det naturvidenskabelige område. Der er
desuden opbygget en støttestruktur i kommunen med Bakkeskolen (AKT), Højvangskolen
(specifikke og generelle udviklingsforstyrrelser) og Ungdomsskolen (AKT) som videnscentre. På
den enkelte skole opbygges en støttestruktur med skolens ressourcecenter som
omdrejningspunkt.
Specialundervisning – generelt
Horsens Kommune har fra skoleåret 2014/15 specialklasser på Hovedgård Skole, Højvangskolen,
Torstedskolen og Horsens Byskole.
Specialklasserne dækker områderne generelle indlæringsvanskeligheder, læsevanskeligheder,
svære tale- og sprogvanskeligheder og specifikke vanskeligheder. På Bakkeskolen, Hovedgård
Skole og på Højvangskolens specialklasser er der også optaget elever fra andre kommuner. Hertil
kommer specialskolen Lundagerskolen for børn med generelle indlæringsvanskeligheder, som
også har elever fra andre kommuner.
Gennem uddannelse og opbygning af videnscentre arbejdes der med at integrere flere elever i de
almindelige klasser. Desuden er der fokus på, hvordan specialundervisningsområdet fremover skal
struktureres og styres, og der arbejdes med en ny model fra og med skoleåret 2012/13.
Undervisningsområdet, budgetneutrale omplaceringer
Undervisningsområdet og dagtilbudsområdets fælleskonti er vurderet i forhold til bl.a. muligheden
for at udmønte den økonomiske politik på disse områder samt for at nulstille andre negative puljer,
bl.a. moderniseringsaftalen på undervisningsområdet. I den forbindelse er der indarbejdet en
række budgetneutrale omplaceringer således at den økonomiske politik på undervisningsområdets
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fælleskonti kan nulstilles. Herunder er ændrede forudsætninger ved STU, ændrede
indtægtsforudsætninger mv. Notat med konkrete budgetneutrale omplaceringer var fremsendt med
Børne- og Skoleudvalgets budgetforslag i foråret 2014.
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Udvalg: Børne- og Skoleudvalget
Politikområde: Uddannelsesområdet
Delområde: Folkeskoler
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og B2015: budgetårets priser

Politikområder
Rammebelagt
03.22.01 Folkeskoler

Regnskab 2013
519.357.934

Budget 2014

Budget 2015

541.895.525

531.971.366

I det følgende vises Horsens Kommunes skoler og elevtal for skoleåret 2014/15 pr. 5. september,
som danner grundlag for budget 2015.
Elevtal
Bankagerskolen
Brædstrup Skole

710
616

Klassetal,
eksklusiv
særlige
klasser
31
27

Dagnæsskolen

476

20

Egebjergskolen

512

24

Endelaveskolen
Gedved Skole
Hattingskolen
Horsens Byskole

6
365
226
1.085

2
18
13
62

Hovedgård Skole

673

36

Højvangskolen
Langmarkskolen

756
458

39
26

Lundskolen

421

20

Nim Skole
Stensballeskolen
Søvind Skole
Torstedskolen

190
813
137
1.043

9
36
7
42

Østbirk Skole
I alt

457
8.944

23
435

Særlige opgaver

Modtagelsesklasser/ -hold,
modersmåls-undervisning

11 specialklasser (0.-9.
klassetrin), alternativklasse,
Modtagelsesklasse
8 specialklasser
(0.-8. klassetrin)
10 specialklasser
Modtagelsesklasser/-hold
Alternativkl., 4 eliteidrætskl.

1 specialklasse

Klassetrin

0.-9. klassetrin
0.-9. klassetrin – Overbygningsskole for dele af Nim Skoles
distrikt
0.-9. klassetrin
Overbygningsskole for
Endelaveskolen
0.-9. klassetrin
0.-7. klassetrin
0.-9. klassetrin
0.-6. klassetrin
0.-9. klassetrin
0.-9. klassetrin – Overbygningsskole for Søvind Skole
0.-9. klassetrin
0.-9. klassetrin
0.-9. klassetrin - Overbygningen
er en del af Nim Skoles distrikt
0.-6. klassetrin
0.-9. klassetrin
0.-6. klassetrin
0.-9. klassetrin – Overbygningsskole for Hattingskolen
0.-9. klassetrin
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De decentrale enheders budgetter
Planlægningen af skoleåret 2014/15 er indarbejdet i budgettet. Der skal i efteråret 2014 foretages
en genberegning på grundlag af de faktiske elevtal pr. 5. september 2014.
Ændringer til budget 2015.
Byrådet har vedtaget, at alle områder i budget 2015 skal spare yderligere 1 %. Da
aktivitetsændringer på skoleområdet følger skoleåret, er der allerede pr. 1. august 2014 i skoleåret
2014/15 indarbejdet en del af besparelsen svarende til 6,1 mio. på årsbasis.
Lønsummer
Der er anvendt følgende årlige gennemsnitslønninger i ressourcetildelingsmodellen: Lærer:
460.429 kr. Pædagoger: 376.041 kr.
Budgetharmonisering
Der blev i budget 2013 foretaget budgetharmonisering af budgetterne til udenomsarealer,
indvendig vedligeholdelse og servicepersonale.
Ejendomscenter.
Administration af kontiene til udenomsarealer, udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer
er overgået til Ejendomscentret under Teknik og Miljø. Samtidig er der foretaget reduktion af
budgetterne til indvendig vedligeholdelse og teknisk servicepersonale/administrativt personale.
Alternativklasser.
Horsens Kommune har 3 såkaldte ”Alternativklasser”. Klassernes målgruppe er elever, som har
brug for en mere praktisk tilgang til læring og er kørt træt i den almindelige skolegang.
Tilbuddet omfatter 3 klasser/hold med 8 elever i hver. Der er som regel ikke fyldt op ved skoleårets
start, men bliver det i løbet af efteråret.
Praktisk medhjælp
Der er budgetteret med en normering til praktisk medhjælp svarende til 378 ugentlige timer.
Kunstnerisk virksomhed
Kontoen dækker skolekoncerter for kommunens elever.
Demografipuljen (ramme til vækst i elevtilgang i folkeskolen)
Demografipuljen i budgettet 2015 er beregnet på grundlag af befolkningsprognosen 2014.
Prognosen viser en lidt lavere stigning i de enkelte år i forhold til sidste års prognose, som
dannede grundlag for budgetoplæg 2015.
Det reducerede demografibehov i 2015 er beregnet til -1,3 mio. kr. og -2 mio. kr. i 2016 samt -2,6
mio. kr. kr. i 2017 og 1,2 mio. kr. i 2018. Ændringen i demografi er indregnet i
uddannelsesområdets ramme.
SFO2, som ved opstart blev finansieret ved omlægning fra klubtilbud, er nu indarbejdet i
demografimodellen med udgangspunkt i budget 2012, således at udviklingen i aldersgruppen
fremover indgår i demografiberegningen ud fra konstaterede dækningsgrader.
Endvidere er der taget højde for den nye inklusionsfremmende budgetmodel, som er vedtaget
gældende fra skoleåret 2012/13.
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Betaling for undervisning af elever på 10. klassetrin
Learnmark varetager undervisning af Horsens Kommunes elever, som ønsker at fortsætte på 10.
klassetrin. Der forventes et fald i antallet af elever til skoleåret 2014/15, hvorfor budgettet er
reduceret med 2 mio. kr. i forbindelse med skoleårets planlægning. Undervisningen på 10.
klassetrin er en del af den samlede budgetramme, som omfatter undervisning i folkeskolen, i
private skoler, på efterskolen og via Learnmark. Der er endvidere forudsat en effektivisering ved
tilbuddet til 10 klasse undervisning svarende til den økonomiske politik.
Fleksjobpulje
Der er afsat 2,2 mio. kr. i 2010 og fremover til finansiering af nettolønudgifter til oprettelse af 25
nye fleksjob på kommunale skoler og institutioner. Beløbene blev i første omgang fordelt 50/50
mellem dagpasningsområdet og skoleområdet. Der er i 2013 foretaget korrektion mellem
dagpasningsområdet og skoleområdet, idet der er overført 406.000 kr. til skoleområdet.
Effektiviseringer i budget 2013 – 2016 på Uddannelsesområdet
I forbindelse med vedtagelse af budget 2012 og overslagsårene 2013 – 2015 blev det vedtaget, at
indarbejde effektiviseringer for 7 mio. kr. i 2013, 14 mio. kr. i 2014 og 21 mio. kr. i 2015 og de
efterfølgende år. Uddannelsesområdets andel af disse effektiviseringer er 1,5 mio. kr. i budget
2013, 2,7 mio. kr. i budget 2014 og 4,4 mio. kr. i budget 2015 og følgende år. Til budget 2015 er
effektiviseringerne indarbejdet ved skoleårets planlægning.
Skole IT
Etablering af Skole IT, 2. generation medfører øgede driftsudgifter. Der blev afsat 0,833 mio. kr. i
2013 og 2 mio. kr. i efterfølgende år. De afledte driftsmidler er fordelt til skolerne i budget 2015 jf.
beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 18. august 2014.
Lov- og cirkulæreprogram
Lov om erhvervsuddannelser (EUD10)
Fra den 1. august 2015 skal alle kommuner tilbyde den nye erhvervsrettede 10. klasse, EUD10.
EUD10 er et tilbud til unge, som ved folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse ikke opnåede 02 i
dansk og matematik, og dermed ikke blev optaget på en erhvervsuddannelse. EUD10 er i øvrigt at
opfatte som et kommunalt 10. klassetilbud efter lov om folkeskolen. Der ventes en mindre stigning i
10. klasse aktiviteten og senere et fald.
Horsens Kommune er reguleret ved lov- og cirkulæreprogrammet med 0,213 mio. kr. i 2015 og
0,367 mio. kr. i 2016. Spørgsmålet om udviklingen af aktiviteten i EUD10 efterreguleres i 2016.
Ændring er indarbejdet som budgetpulje under undervisningsområdets fælleskonto.
Kombineret ungdomsuddannelse
Med Folketingets aftale om en reform af erhvervsuddannelserne indføres fra 1. august 2015 en ny
særlig ungdomsuddannelse, den kombinerede ungdomsuddannelse (KUU). Uddannelsen er udtryk
for det politiske kompromis, som kunne opnås om regeringens oprindelige udspil til en ny
fleksuddannelse. UU skal bl.a. varetage en række vejledningsopgaver i uddannelsen.
Horsens Kommune er reguleret ved lov og cirkulæreprogrammet med 0,1 mio. kr. i 2015 og 2016
samt -0,1 mio. kr. i følgende år. Ændring er indarbejdet som budgetpulje under
undervisningsområdets fælleskonto.
Ny indsats mod asocial adfærd
Som følge af ændring i lov om social service (ny indsats mod asocial adfærd) indføres der krav om
netværkssamråd samt udarbejdelse af handleplan i alle sager, hvor et barn har begået alvorlig
kriminalitet. Kommunen kompenseres for det ekstra tidsforbrug som følger af deltagelse af relevant
repræsentant for socialforvaltningen samt en relevant fagperson, eksempelvis en lærer. Regulering
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vedrørende Børne- og Skoleudvalget 56.000 kr. årligt. Ændring er indarbejdet som budgetpulje
under undervisningsområdets fælleskonto.
Budgetaftalen 2015
Den nye folkeskolelov åbner op for at foreninger, eksempelvis idrætsforeninger, kan løse særlige
opgaver på folkeskolen med henblik på at realisere folkeskolens overordnede målsætninger. Ved
vedtagelsen af budgetaftalen for 2015 blev det besluttet, at der skal flyttes 0,150 mio. kr. fra
skoleområdet i 2015 og 2016 til kulturområdet. Kulturområdet gøres ansvarlige for at
(med)finansiere løsninger, der giver erfaringer med denne model i praksis. Initiativet evalueres
årligt, og en videreførelse drøftes årligt i forbindelse med budgetforhandlingerne. I budget 2015 og
2016 er der indarbejdet en negativ budgetpulje på 0,150 kr. under undervisningsområdets
fælleskonti. Udmøntning heraf drøftes i 2015.
Sammenlægning af skoledistrikterne Hatting og Torsted. I budgetaftalen fremgår det at
skoledistrikterne Hatting og Torsted sammenlægges. De budgetmæssige konsekvenser heraf er
ikke indarbejdet i budget 2015. Det vil ske ved skoleårets planlægning til skoleåret 2015/2016.
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Udvalg: Børne- og Skoleudvalget
Politikområde: Uddannelsesområdet
Delområde: Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og B2015: budgetårets priser

Politikområder
Rammebelagt
03.22.02 Fællesudgifter for
kommunens samlede
skolevæsen

Regnskab 2013

534.940

Budget 2014

1.179.637

Budget 2015

869.757

Budgettet til funktion 03.22.02 Fællesudgifter for kommunes samlede skolevæsen vedrører budget
til Horsens Kommunes feriekoloni (Horsnæsbo) samt Uddannelsesstøtte til unge fra Endelave, og
budget til leje af undervisningslokaler.
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Udvalg: Børne- og Skoleudvalget
Politikområde: Uddannelsesområdet
Delområde: Syge- og hjemmeundervisning
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og B2015: budgetårets priser

Politikområder
Rammebelagt
03.22.03 Syge- og
hjemmeundervisning

Regnskab 2013
890.659

Budget 2014
1.366.975

Budget 2015
1.166.801

Syge- og hjemmeundervisningen omfatter undervisning af børn indlagt på hospitaler og
psykiatriske institutioner. Derudover omfattes børn, der undervises på Julemærkehjem samt børn
der af helbredsmæssige årsager ikke kan deltage i undervisningen på normal vis, og derfor må
undervises i hjemmet i henhold til folkeskolelovens § 23.
Der afregnes efter det faktiske forbrug.
Ved gennemgang af konti på Undervisningsområdets fælleskonti er budget til syge og
hjemmeundervisning revurderet i forhold til det faktiske forbrug og kontoen herefter reduceret med
0,2 mio. kr.
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Udvalg: Børne- og Skoleudvalget
Politikområde: Uddannelsesområdet
Delområde: Skolefritidsordninger
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og B2015: budgetårets priser

Politikområder
Rammebelagt
03.22.05 Skolefritidsordninger

Regnskab 2013

Budget 2014

48.871.208

69.735.008

Budget 2015
63.850.549

SFO1 og SFO2 ordninger
I det følgende vises skolefritidsordninger i kommunen, herunder ugentlige løntimer og antallet af
pladser. Budget 2015 er baseret på de faktiske tal for skoleåret 2014/2015 pr. 5. september 2014.

SFO1
Bakkeskolen
Bankagerskolen
Bankagerskolen, Special
Brædstrup Skole
Brædstrup skole, Special
Dagnæsskolen
Egebjergskolen
Gedved Skole
Hattingskolen
Hovedgård Skole
Hovedgård Skole, Centerklasser,
SFO1 og 2
Højvangskolen
Højvangskolen, Centerklasser, SFO1
og 2
Fælles TR, pt. Østbirk skole
Langmarkskolen
Lundskolen
Horsens Byskole, Kildegade afd.
Nim Skole
Stensballeskolen
Horsens Byskole, Lindvigsvej afd.
Søvind Skole
Torstedskolen
Horsens Byskole, Fussingsvej afd.
Horsens Byskole, Fussingsvej. afd.,
special
Østbirk Skole
I alt

2014/15
Ugentlige
løntimer
84
469
0
354
0
251
334
247
192
303

Maksimal

Antal pladser
Budgetterede årsbørn

11
274
0
207
0
147
195
145
112
177

11
254
0
192
0
136
181
134
104
164

102
312

21
183

21
169

193
37
151
220
245
153
509
146
101
627
330
63

40

40

86
129
140
90
298
83
59
367
188
17

82
119
133
83
276
79
55
340
179
17

334
5.757

201
3.170

186
2.955
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Det reviderede antal pladser vil danne grundlag for beregning af rammen for skoleåret 2014/15.
Når skoleåret 2014/15 er afsluttet, vil der blive endelig afregnet på grundlag af det faktiske antal
børnemåneder.
Der vil også blive reguleret for aktivitetsændringer fra skoleåret 2014/2015 til skoleåret 2015/2016
for perioden 1.8. – 31.12. 2015. Begge dele gælder også for nedenstående omkring SFO2.
Dagtilbudsklubberne er blevet omlagt til SFO2 på skolerne. SFO2 dækker 4. og 5. klassetrin og 6.
og 7. klassetrin de steder, hvor der hidtil har været tilbud til disse årgange.

SFO2
Bankagerskolen
Brædstrup Skole
Brædstrup, Special
Dagnæsskolen
Egebjergskolen
Gedved Skole
Hattingskolen
Hovedgård Skole
Højvangskolen
Langmarkskolen
Lundskolen
Horsens Byskole, Kildegade afd.
Nim Skole
Stensballeskolen
Horsens Byskole, Lindvigsvej afd.
Søvind Skole
Torstedskolen
Horsens Byskole, Fussingsvej afd.
Horsens Byskole, Fussingsvej afd.,
special
Østbirk Skole
I alt

2014/15
Ugentlige
løntimer
135
32
0
18
11
39
17
11
2
16
18
50
26
35
18
16
38
81
15
24
602

Maksimal

Antal pladser
Budgetterede årsbørn

126
31
0
20
11
37
16
11
2
16
18
55
23
40
18
16
38
51

113
28
0
17
10
30
14
10
2
15
17
46
16
32
17
15
34
40

7
24
560

7
22
485

Gennemsnitslønnen til pædagoger er fremskrevet til 376.041 kr.
Regulering af budgetterne ved SFO 2
Den udvidede skoledag på mellemtrinnet betyder, at børnenes tid i SFO2 er reduceret.
Antallet af børn indmeldt i SFO 2 er faldet med 15 % fra skoleåret 2013/2014 til 2014/2015. Heraf
er dækningsgraden ændret og normeringen pr. plads er reduceret som følge af den kortere
åbningstid. Forældrebetaling er uændret. De økonomiske konsekvenser er indarbejdet i budget
2015. Mindre udgifterne til SFO 2 er med til at finansiere merudgifterne ved implementeringen af
folkeskolereformen.
SFO 3
Der er ved Bankagerskolen oprettet en SFO3, aftenklub for elever på 4. – 6. klassetrin. Klubben
har plads til 70 medlemmer. Oprettelsen skal ses i sammenhæng med nedlæggelse af Bankager
Fritidscenter.
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Førskolebørn
Der er i de enkelte skolefritidsordninger budgetteret med et forventet antal børn fra børnehaver fra
1. maj og resten af skoleåret.
Nøgletallene til et førskolebarn er til lønninger fremskrevet til 11.870 kr. og til 897 kr. ved øvrig drift.
Førskolebørn
Bankagerskolen
Brædstrup Skole
Dagnæsskolen
Egebjergskolen
Gedved Skole
Hattingskolen
Hovedgård Skole
Højvangskolen
Langmarkskolen
Lundskolen
Midtbyskolen
Nim Skole
Stensballeskolen
Søndermarkskolen
Søvind Skole
Torstedskolen
Slotsskolen
Østbirk Skole
I alt

Forventet børnetal
Indregnet i budgettet
70
65
50
65
55
25
70
85
35
40
40
0
90
25
15
120
55
55
960

Specialskole SFO
Fritidstilbuddet på Lundagerskolen er et tilbud til alle skolens elever. Det forventes, at 69 børn vil
benytte tilbuddet i skoleåret 2013/14, og heraf vil 52 børn være fra Horsens og 17 fra andre
kommuner.
SFO takster
Forældrebetalingstaksterne er fremskrevet til 2015 priser i august 2014. Taksterne er godkendt
ved Byrådets vedtagelse af budget 2015 den 7. oktober 2014.
Alle takster er angivet pr. måned, og der opkræves 11 måneder pr. år (juli er betalingsfri).
Der opkræves dog forældrebetaling, når et barn kun er indmeldt i SFO i juli måned. Beløbet
fastsættes til 1/12 del af den af Byrådet vedtagne årlige takst for henholdsvis SFO og dagtilbud.
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Forældrebetaling
SFO (0.-3 klasse)

1.711

SFO 2 (4. klasse)

855

SFO2 (4. klasse) (inkl. morgenpasning)
SFO3 (Kun ved Bankagerskolen)

1.484
90
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Udvalg: Børne- og Skoleudvalget
Politikområde: Uddannelsesområdet
Delområde: Befordring
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og B2015: budgetårets priser

Politikområder
Rammebelagt
03.22.06 Befordring af
elever i grundskolen

Regnskab 2013
4.359.577

Budget 2014
6.241.498

Budget 2015
6.441.483

Befordring af elever i grundskolen sker i henhold til folkeskolelovens § 26, herunder befordring til
og fra specialskoler, samt tilbud som drives af Region Midtjylland.
Udgifter til befordring i forbindelse med henvisning af elever til specialundervisning på specialskole
eller en anden skole end distriktsskolen, jf. § 26, stk. 1, 2 og 4, konteres under funktion 03.22.08
Kommunale specialskoler.
Budgetaftale 2015
I budgetaftalen blev der afsat 0,8 mio. kr. til Kulturområdet til at udvikle et tilbud til folkeskolerne,
der kan inddrage erhvervs- og foreningsliv i folkeskolen, så eleverne får en større forståelse for
uddannelses- og beskæftigelsesmulighederne inden for håndværks- og industriområdet. Tilbuddet
tilrettelægges i samarbejde med skoleområdet. I den forbindelse blev der afsat 0,2 mio. kr. årligt til
undervisningsområdet til transport til skolerne. Midlerne til befordring er placeret på funktion
03.22.06 Befordring. Børne- og Skoleudvalget skal evaluerer initiativet efter et år med fokus på
både effekt og udgiftsfordeling.
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Udvalg: Børne- og Skoleudvalget
Politikområde: Uddannelsesområdet
Delområde: Specialundervisning i regionale tilbud
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og B2015: budgetårets priser

Politikområder
Rammebelagt
03.22.07 Specialundervisning i regionale
tilbud

Regnskab 2013

1.475.083

Budget 2014

2.047.633

Budget 2015

1.795.969

I specialundervisningstilbud under Regionerne, forventes det, at ca. 6 børn vil modtage
undervisning fordelt med 2 på sikrede institutioner, 2 på interne skoler på døgninstitutioner og 2 på
specialskoler.
Lov- og cirkulæreprogram
Socialstyrelsen/VISO overtager ansvaret for at tilvejebringe de specialrådgivningsydelser, der i dag
hører under de landsdækkende undervisningstilbud samt ansvaret for koordinering af videns
udvikling på området. Som følge heraf reduceres budgettet under Børne- og Skoleudvalget,
funktion 03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud med 0,251 mio. kr. årligt.
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Udvalg: Børne- og Skoleudvalget
Politikområde: Uddannelsesområdet
Delområde: Kommunale specialskoler
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og B2015: budgetårets priser

Politikområder
Rammebelagt
03.22.08 Kommunale
specialskoler

Regnskab 2013

Budget 2014

48.179.235

51.306.630

Budget 2015
63.483.833

Budgettet ved funktion 03.22.08 Kommunale specialskoler dækker bl.a. over budgettet til følgende
områder:
Lundagerskolen
Det samlede budget til Lundagerskolen udgør 27,3 mio. kr.
Lundagerskolen er en specialskole for børn og unge med særlige behov og generelle
indlæringsvanskeligheder i alderen 6-16 år. Elevsammensætningen er blevet gradvist ændret, så
der i dag er flere børn med handicaps, svære kramper, spise- og synkebesværligheder,
åndedrætsstop og manglende impulskontrol, der må klares med øgede personaleressourcer. Der
forventes 89 elever til skoleåret 2014/15 fordelt med 65 børn og unge fra Horsens Kommune og 24
fra andre kommuner.
Budgettet til Lundagerskolen er til budget 2014 reduceret med 0,816 mio. kr. som følge af
lærertidsaftalen.
Herudover reduceres Lundagerskolens budget med 1 % årligt fra budget 2015 (svarende til 0,360
mio. kr.)
I budget 2015 tilføres Lundagerskolen afledte drift til bygningsdrift – ved anvendelse af bygninger
på Silkeborgvej i Lund.
Bakkeskolen
Fra budget 2015 defineres Bakkeskolen som en kommunal specialskole. Bakkeskolen har tidligere
været registeret som en almindelig folkeskole. Der er i skoleåret 2014/2015 i alt 23 elever ved
Bakkeskolen fordelt på 3 hold (0 – 7 klassetrin).
Budgettet til Bakkeskolen udgør 14,4 mio. kr.
Andre kommuners specialskoler
Horsens Kommune indgår i et forpligtende samarbejde med andre kommuner med henblik på at
tilvejebringe de nødvendige tilbud indenfor specialundervisningsområdet, herunder at forestå ”køb
og salg af pladser”.
Det forventes, at ca. 64 børn og unge fra Horsens Kommune modtager undervisning på andre
kommuners specialskoler og interne skoler, og at ca. 10 elever modtager undervisning på private
specialskoler som Stenagergård, Kanonen og Føniks.
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Befordring til specialskoler
I 2012 blev der flyttet 12,3 mio. kr. fra funktion 03.22.06 Befordring af elever i grundskolen til
funktion 03.22.08 kommunale specialskoler, idet kørsel af elever til specialklasser fremover skal
konteres her.
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Udvalg: Børne- og Skoleudvalget
Politikområde: Uddannelsesområdet
Delområde: Efter- og videreuddannelse i folkeskolen
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og B2015: budgetårets priser

Politikområder
Rammebelagt
03.22.09 Efter- og
videreuddannelse i
folkeskolen

Regnskab 2013

Budget 2014

0

Budget 2015

0

3.398.219

Fra regnskab 2014 skal udgifter og indtægter vedrørende efter- og videreuddannelse af lærere i
folkeskolen og kommunens specialskoler og efter- og videreuddannelse af pædagoger, der
medvirker i folkeskolens og kommunale specialskolers fagopdelte undervisning eller deltager i den
understøttende undervisning registreres på den nye funktion 03.22.09 Efter og videreuddannelse i
folkeskolen.
I budget 2015 er uddannelsesbudgetter ved funktion 03.22.01 folkeskoler og 03.22.05
Skolefritidsordninger således flyttet til den nye funktion.
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Udvalg: Børne- og Skoleudvalget
Politikområde: Uddannelsesområdet
Delområde: Kommunale bidrag til statslige og private skoler
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og B2015: budgetårets priser

Politikområder
Rammebelagt
03.22.10 Bidrag til statslige
og private skoler

Regnskab 2013
52.239.638

Budget 2014
54.041.243

Budget 2015
52.611.991

Bopælskommunen betaler bidrag til staten for grundskoleelever i frie grundskoler og privatskoler.
Bidraget betales på baggrund af antallet af elever pr. 5. september året før finansåret.
Ændring til budget 2015
Se i lyset af antallet af børn ved private skoler og private SFO antages det, at budgettet til funktion
03.22.10 kan nedskrives med 1,4 mio. kr. årligt fra budget 2015 og frem. Budgettet er således
nedskrevet og provenu indgår i udmøntningen af skoleårets planlægning (2014/2015). I løbet af
budget 2015 skal denne forudsætning revurderes. Eventuelle afvigelser skal korrigeres via
undervisningsområdets demografi.
Lov- og cirkulæreprogram
I forbindelse med folkeskolereformen er det besluttet, at de frie grundskoler ligeledes skal have et
forhøjet tilskud. Dette sker automatisk fra skoleåret 2017/2018, idet taksten til de frie grundskoler
har fuld effekt fra 2017/2018.
I overgangsperioden (2014-2017) er det besluttet, at den kommunale bidragssats til de frie
grundskoler hæves fra 90 til 91 pct., svarende til 42,3 mio. kr., som kommunerne er kompenseret
for via kommunale bloktilskud på 407 mio. kr. (løft af de kommunale serviceudgifter i forbindelse
med folkeskolereformen).
Forhøjelsen af den kommunale bidragsprocent vil dog indebære en mindre afvigelse mellem den
forudsatte kommunale merudgift og den faktiske merudgift. Dette giver følgende difference mellem
den beregnede forudsatte ændring i den kommunale bidragsandel til de frie grundskoler og den
faktiske andel: Betydning for Horsens Kommune er i 2015 og 2016 under 50.000 kr. årligt, hvorfor
reguleringen ikke indarbejdes. Fra budget 2017 og frem udgør reguleringen 0,202 mio. kr. årligt.
Tilskuddet er forudsat budgetteret til 11.022 kr. i finanslovforslaget for 2014. Tilskuddet nedsættes i
2017 til 9.445 kr. som gns. for året (2014-prisniveau), og i 2018 og frem til 7.867 kr. (2014
prisniveau).
Nedsættelsen af tilskuddet til SFO vil dog indebære en mindre afvigelse mellem besparelsen på
SFO-bidraget og den forudsatte besparelse.
Det kommunale bidrag pr. elev forventes jf. Finanslovsforslag 2015 at blive på brutto 34.017 kr. i
2015 (32.316 kr. netto efter 5 % momsrefusion).
Tilskuddet til skolefritidsordning forventes tilsvarende at blive på brutto 11.132 kr. i 2015 (10.575
kr. netto) ifølge Finanslovsforslag 2015. De endelige bidragsbeløb fastsættes ved vedtagelsen af
finansloven for 2015.
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Udvalg: Børne- og Skoleudvalget
Politikområde: Uddannelsesområdet
Delområde: Efterskoler og ungdomskostskoler
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og B2015: budgetårets priser

Politikområder
Rammebelagt
03.22.12 Efterskoler og
ungdomsskoler

Regnskab 2013
14.647.856

Budget 2014
15.975.617

Budget 2015
14.138.015

Kommunen skal yde et bidrag til staten for hver elev på efterskole og ungdomskostskole, der er
hjemmehørende i kommunen. Bidraget pr. elev forventes at udgøre 35.405 kr. i 2015 (33.635 kr.
netto efter 5 % momsrefusion) jf. finanslovsforslag 2015. Det endelige bidragsbeløb fastsættes på
finansloven for 2015.
Ændring til budget 2015
Budget 2015 til efterskoler og ungdomsskoler er reduceret med 1,8 mio. kr. Reguleringen indgår i
skoleårets planlægning til finansiering af den udvidede skoledag. ). I løbet af budget 2015 skal
denne forudsætning revurderes. Eventuelle afvigelser skal korrigeres via undervisningsområdets
demografi.
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Udvalg: Børne- og Skoleudvalget
Politikområde: Uddannelsesområdet
Delområde: Ungdommens Uddannelsesvejledning
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og B2015: budgetårets priser

Politikområder
Rammebelagt
03.22.14 Ungdommens
Uddannelsesvejledning

Regnskab 2013
9.395.671

Budget 2014
8.166.343

Budget 2015
6.797.717

Under uddannelsesområdet er der afsat budget til betaling for ydelser ved Ungdommens
Uddannelsesvejledning. Budgettet reguleres som følge erhvervsuddannelsesreformen i budget
2015
Lov- og cirkulæreprogram
UU vejledning og folkeskolen mv.
EUD-reformen har konsekvenser for vejledningen i folkeskolen. Som led i reformen af
erhvervsuddannelserne sker der en række opgaveomlægninger og besparelser i UU-centrene.
Ændringerne har en mindre betydning for folkeskolen, særligt udskolingen. Blandt ændringerne
kan nævnes vurderingen af uddannelsesparathed, en øget brug af kollektiv vejledning og
udfordring af eleverne på deres uddannelsesvalg gennem det timeløse emne Uddannelse og Job
(tidligere UEA).
Økonomiske konsekvenser af ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv for Horsens
Kommune, i 2015, -0,8 mio. kr., i 2016, -1,2 mio. kr. og i 2017 og efterfølgende år -1,3 mio. kr.
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Udvalg: Børne- og Skoleudvalget
Politikområde: Uddannelsesområdet
Delområde: Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og B2015: budgetårets priser

Politikområder
Rammebelagt
03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med
særlige behov (STU)

Regnskab 2013

22.057.376

Budget 2014

25.057.048

Budget 2015

22.898.735

Specielle bemærkninger
Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov fra 2007 giver unge
udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov et retskrav på en treårig særligt tilrettelagt
ungdomsuddannelse (STU). Målgruppen for STU’en er unge, der ikke kan gennemføre en anden
ungdomsuddannelse, selv om der ydes den unge specialpædagogisk støtte. Loven er revideret i
2013, hvor bl.a. kommunernes styringsmuligheder blev forbedret.
Den 1. august 2013 trådte en ny samarbejdsaftale med kommunens hovedleverandør af STU’en
ASV Horsens i kraft. Samarbejdsaftalen betyder, at der indføres en ny betalingsmodel bestående
af en basistakst på 205.820 kr. pr. årselev (2015-priser) og mulighed for køb af tillægsydelser,
f.eks. befordring, støtteordninger mv. Samarbejdsaftalen forbedrer herved muligheden for i
visitationen at bestille et individuelt tilrettelagt uddannelsestilbud hos ASV Horsens.

Forudsætninger for budgettet
Budgettet for STU’en er baseret på objektive kriterier. Følgende forudsætninger er lagt til grund for
budgettet:
•
•

2,5 pct. af en ungdomsårgang (17-24 årige) i Horsens Kommune er i målgruppen for en
STU. I 2015 udgør elevgrundlaget dermed 87,92 årselever.
Heraf budgetteres med, at 85 pct. takstindplaceres til en basistakst på 205.820 kr. pr.
årselev og 15 pct. til en årstakst på 466.458 kr. pr. årselev (2015-prisniveau). Den høje
takst svarer til udgiften til en fuldtidsstøtteperson i 46 uger.

Tabellen nedenfor angiver budgetforudsætningerne til undervisningsdelen i antal og pris, før 1
procent besparelsen.
Antal årselever
74,73
13,19

Pris
205.820
466.458

Udgift
15.380.929
6.152.581

Udover budgettet for undervisning budgetteres med en udgift i 2015 på 1,5 mio. kr. til befordring af
STU-elever.
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STU-budgettet er omfattet af den økonomiske politik som medfører en 1 procents
effektiviseringskrav i 2015 og stigende med 1 procent point årligt i budgetoverslagsårene. 1
procent besparelsen medfører en reduktion af budgettet i 2015 på 0,230 mio. kr.
Ved vurdering af budgetforudsætninger for Undervisningsområdets fælleskonti er budgettet til STU
nedskrevet samt andel af den økonomiske politik er indarbejdet ved STU.
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Udvalg: Børne- og Skoleudvalget
Politikområde: Uddannelsesområdet
Delområde: Teatre
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og B2015: budgetårets priser

Politikområder
Rammebelagt
03.35.62 Teatre

Regnskab 2013
145.577

Budget 2014

Budget 2015

180.023

180.019

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende børneteatre.
Kulturområdet arrangerer i samarbejde med Uddannelse og Arbejdsmarked teatre forestillinger for
kommunens daginstitutioner og folkeskoler.
Der ydes statstilskud statstilskud til opgaven. Bruttobudgettet udgør 0,353 mio. kr.
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Udvalg: Børne- og Skoleudvalget
Politikområde: Uddannelsesområdet
Delområde: Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og B2015: budgetårets priser

Politikområder
Rammebelagt
03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Regnskab 2013
167.867

Budget 2014
176.029

Budget 2015
176.038

På funktion 03.38.73 frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde registreres udgifter vedrørende
Hatting Ungdomsklub.
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Udvalg: Børne- og Skoleudvalget
Politikområde: Uddannelsesområdet
Delområde: Ungdomsskolen
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og B2015: budgetårets priser

Politikområder
Rammebelagt
03.38.76 Ungdomsskolen

Regnskab 2013
25.315.621

Budget 2014
25.145.148

Budget 2015
25.747.078

Målgruppen for området er unge i alderen 13-29 år, men den primære målgruppe er dog unge i
alderen 13-18 år.
Den samlede elevmasse i Ungdomsskolens primære målgruppe udgør i 2014 i alt 6.220 unge i
aldersgruppen 13-18 år. I sæson 2012/2013 deltog 2.427 unge fra denne målgruppe i
Ungdomsskolens aktiviteter. Hver ung deltog ca. i 3-4 af ungdomsskolens aktiviteter i løbet af
sæsonen.
Ungdomsskolen hører under Ungdomsskoleloven.
Ungdomsskolens tilbud
Ungdomsskolen i Horsens Kommune har følgende tilbud, hvor alle klubaktiviteter og øvrige
arrangementer er deltagerfinansieret. Undervisningen er efter loven gratis, men de unge bidrager
til materialer ud over en beskeden grundfinansiering.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Almen undervisning
Prøveforberedende undervisning
Specialundervisning
SSP
Undervisning særligt tilrettelagt for unge indvandrere i dansk sprog og danske
samfundsforhold
Knallertundervisning og førstehjælp
Erhvervsmæssige introduktionskurser i samarbejde med Learnmark og Step10
Heltidsundervisning
Indtægtsdækket virksomhed
Samarbejde med Jobcenter Horsens om rehabiliteringsforløb og aktiveringsforløb
Samarbejde med Sprogcenter Midt om undervisning af elever i særlig ungeklasse for sent
ankomne flygtninge/indvandrere
Fritidsvirksomhed
• Ungdomsklubber
• Lejrskoler/ekskursioner/studieture for udsatte unge
• Weekendarrangementer med mere
Opsøgende team med kontaktfunktion til utilpassede og udsatte unge – Street Team
Fælles kulturelle og folkeoplysende aktiviteter for unge, bl.a. UngRock, DM i breakdance
m.fl.
Projekter til udvikling af nye metoder og indhold i den samlede drift, bl.a. unge-involvering.
Virksomhedscenter for aktivering af unge med særlige behov efter aftale med Jobcentret.
Specielt klubtilbud for Lundagerskolen
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•
•

Ferieaktiviteter – bl.a. Science Camp i samarbejde med Ensero.
Specielt klubtilbud til unge 16-22 årige med tilknytning til ASV (fra 1. januar 2014)

Afdelinger med fritidsundervisning og klubaktiviteter
De 12 afdelinger med fritidsundervisning har åbent 30 uger om året. Åbningstiden varierer, men er
som hovedregel alle hverdage fra kl. 19.00 – 21.50 samt enkelte weekender og ferieaktiviteter.
Ungdomsskolens Specialtilbud – Heltidsundervisning og Videnscentret
Ungdomsskolens Specialtilbud har åbent 40 uger om året. Her er det målet, at alle unge fuldfører
undervisningen med Folkeskolens Afgangsprøve og fortsætter/fuldfører en ungdomsuddannelse.
Hertil henvises unge med problemer/særlige behov via en central visitering. De unge i målgruppen
er blevet mere komplicerede med mange forskellige behov for hjælp og støtte og særlige hensyn i
undervisningen.
Heltidsundervisningens samlede kapacitet er på 38 elevpladser.
I skoleåret 2012/2013 havde Heltidsundervisningen 52 tilmeldte elever. Heraf 13 afgangselever,
hvoraf alle blev tilmeldt en ungdomsuddannelse.
Heltidsundervisningen er således en bidragsyder til opfyldelsen af målet om, at 95 % af alle unge
skal gennemføre en ungdomsuddannelse, da denne målgruppe ellers ikke ville have afsluttet
deres grundskole med en afgangsprøve. Alle elever tilmeldes en ungdomsuddannelse.
Teknisk korrektion til budget 2014
Børne- og Skoleudvalget godkendte den 8. april 2013, at der etableres et ungdomsskoleklubtilbud
på Lundagerskolen for skolens ældste elever fra skoleåret 2013/2014.
Klubtilbuddet etableres med en ugentlig åbningstid på tre timer i de 40 skoleuger og umiddelbar
forlængelse af Lundagerskolens undervisnings- og fritidsordnings tid. Aktiviteten placeres på
Lundagerskolen.
Finansieringen af omkostningerne til klubaktiviteten på Lundagerskolen i 2014 og overslagsårene
sker ved tilførsel af 333.200 kr. til ungdomsskolens budget. Beløbet overføres fra
uddannelsesområdets fælleskonto.
Budgetaftale 2014 – og teknisk korrektion til budget 2015
Ifølge budgetaftalen skal der etableres et ugentligt ungdomsskoletilbud med fagpersonale på ASV
til unge mellem 16 og 22 år med funktionsnedsættelse. Tilbuddet forventes etableret i januar 2014
med samme åbningstid og økonomi som ovenstående klubtilbud på Lundagerskolen.
Som teknisk korrektion til budget 2015 er flyttes 0,34 mio. kr. fra Uddannelsesområdets konto til
STU til Ungdomsskolen til løsning af opgaven.
Etablering af Ejendomscentret
Ved etablering af Ejendomscentret fordeles kommunens budgetter til vedligehold af
udenomsarealer, tekniske installationer, udvendig vedligeholdelse samt indvendig vedligehold på
ny ud fra sammen fælles principper.
Ejendomscentret får budgetansvar for tekniske installationer, udvendig vedligehold og
udenomsarealer. De decentrale enheder har fortsat ansvar for indvendig vedligehold.
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Ungdomsskolens budget til indvendig vedligehold er således reduceret og budgettet til
udenomsarealer er flyttet til Ejendomscenteret.
Herudover er andel af budgettet til pedel og administration flyttet fra de decentrale enheder til
Ejendomscentret. Ungdomsskolen afleverer i den forbindelse -64.153 kr. i 2014 og overslagsårene
til Ejendomscentret.
Økonomisk politik
Som følge af Horsens Kommunes økonomiske politik (vedtaget i Byrådet den 19. marts 2013)
reduceres ungdomsskolens budgetramme med 1 % svarende til 0,250 mio. kr. i 2014 yderligere
0,250 mio. kr. i budget 2015.
Udmøntningen af de yderligere effektiviseringskrav jf. den økonomiske politik i budget 2016 – 2018
tages der stilling til ved behandlingen af budget 2016-2019.
Budgetaftale 2015
SSP+ udgør et samarbejde om rusmiddelforebyggelse på ungdomsuddannelserne mellem
ungdomsuddannelserne og relevante myndigheder. Horsens Kommune er udpeget som
modelkommune af Sundhedsstyrelsen, og har vist gode resultater med at fastholde unge i
uddannelse, og er et led i kommunens vifte af langsigtende beskæftigelsesinitiativer. Den
nuværende finansiering af SSP+ konsulenterne ophører. Ved budgetaftalen for 2015 afsættes der
0,4 mio. kr. årligt til at videreføre ordningen med en konsulent.
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Udvalg: Børne- og Skoleudvalget
Politikområde: Uddannelsesområdet
Delområde: Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende
uddannelsesinstitutioner m.v.
Hele kroner, R2013: løbende
priser. B2014 og B2015:
budgetårets priser

Politikområder
Rammebelagt
03.38.78 Kommunale
tilskud statslige
finansierede selvejende
uddannelsesinstitutioner m.v.

Regnskab 2013

970.012

Budget 2014

Budget 2015

1.224.529

1.227.664

Her registreres tilskud til elevers deltagelse i kurser på godkendte folkehøjskoler,
husholdningsskoler, håndarbejdsskoler. Der registreres også andre særligt tilrettelagte
uddannelsesforløb for unge under 18 år, som f.eks. på Voksenuddannelsescentre.
Ifølge finanslovsforslag 2015 er den kommunale enhedstakst for unge under 18 på almen
voksenuddannelse (avu) fastsat til 80.920 kr.
Det kommunale bidrag vedrørende husholdnings- og håndarbejdsskoler er fastsat til 34.912 kr. pr.
elev.
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Udvalg: Børne- og Skoleudvalget
Politikområde: Uddannelsesområdet
Delområde: Klubtilbud
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og B2015: budgetårets priser

Politikområder
Rammebelagt
05.25.16 Klubber og
andre socialpædagogiske
fritidstilbud

Regnskab 2013

Budget 2014

1.105.244

1.238.435

Budget 2015

1.174.036

Dagtilbudsklubbernes eftermiddagstilbud er omlagt til SFO2 på skolerne og indgår i budgettet
under 03.22.05 Skolefritidsordninger.
På funktion 5.16 er placeret budget til Gefionsgårdens aftenklub.
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Udvalg: Børne- og Skoleudvalget
Politikområde: Uddannelsesområdet
Delområde: Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv.
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og B2015: budgetårets priser

Politikområder
Rammebelagt
05.25.18 Åbne
pædagogiske tilbud,
legesteder mv.

Regnskab 2013

414.018

Budget 2014

434.916

Budget 2015

434.925

På denne funktion registreres udgifter til åbne pædagogiske tilbud, legesteder og lignende. I
Horsens Kommune er kommunens udgifter til Endelave Legestue budgetlagt på funktionen.
Forældrebetalingstakster ved Endelave Legestue i 2015 er følgende:
Takst ved 20 timer
Takst ved 25 timer
Takst ved 30 timer
19 timers udvidet
åbningstid

Budget 2015
214
266
320
350
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Udvalg: Børne- og Skoleudvalget
Politikområde: Tværgående Enhed for Læring
Delområde: Tværgående Enhed for Læring
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og B2015: budgetårets priser

Politikområder
Rammebelagt
03.22.01 Folkeskoler
03.22.02 Fællesudgifter for
kommunens samlede
skolevæsen
03.22.04 Pædagogisk
psykologisk rådgivning
03.22.09 Efter- og
videreuddannelse i
folkeskolen
05.25.10 Dagtilbud fælles
formål
I alt

Regnskab 2013

Budget 2014

Budget 2015

4.657.787

4.212.851

3.274.792

7.090.265

7.981.534

5.963.323

18.415.755

17.484.416

16.453.129

0

0

1.522.276

0
30.163.807

0
29.678.801

1.204.724
28.418.244

Tværgående Enhed for Læring (TEFL) er etableret 1. august 2013 ved en samling af Pædagogisk
Psykologisk Rådgivning (PPR) og Pædagogisk Udviklingscenter (PUC).
Bevillingsmæssigt samles budgettet fra PPR med budgettet fra Pædagogisk
Udviklingscenter/Naturcenter Skovgården til enheden: Tværgående Enhed for Læring.
fra 1. januar 2014.
Den Tværgående Enhed for Læring har følgende opgaver
•
•

•
•
•

Understøtter arbejde i skoler og dagtilbud med implementering af de overordnede politiske
beslutninger og målsætninger
Understøtter skolerne i arbejdet med implementering af ”langsigtet strategi for folkeskolerne
2012-2015” gennem udbud af kurser, efter-/videreuddannelse, rådgivning og
ledelsessparring
Sekretariatsbetjening af visitationsudvalg i forhold til specialtilbud på skole- og
dagtilbudsområdet
Rådgivning og vejledning af pædagogisk personale i skoler og dagtilbud herunder i forhold
til arbejdet med inklusion af børn med særlige behov i de almene tilbud
Kompetenceudvikling af pædagogisk personale i skoler og dagtilbud gennem særligt
tilrettelagte lærings- og supervisionsforløb.

Det skal endvidere bemærkes, at det ledelsesmæssige ansvar for privat pasning (private
institutioner, puljeordninger og private passere) fra 2014 placeres ved lederen for Tværgående
enhed for læring.
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Effektiviseringsstrategi fra budget 2013
Effektiviseringsstrategien (7 – 14 – 21) indebærer, at PPR i 2013 og efterfølgende år gennemfører
rationaliseringer på 0,86 mio. kr. i 2014 og 0,228 mio. kr. i 2015 og efterfølgende år.
Effektiviseringen er indarbejdet på PPR´s lønkonto.
Økonomisk politik
Som følge af Horsens Kommunes økonomiske politik reduceres budgetrammen for Tværgående
enhed for læring i 2015 med 0,476 mio. kr.
Teknisk tilretning af budget 2015
Tværgående enhed for læring er fysisk flyttet fra lokaler ved Den grå fabrik til Rådhuset. Som følge
heraf er TEFL´s huslejebudget overført til Ungeenheden, der har overtaget lokalerne ved Den grå
fabrik.
I budget 2015 flyttes administrative medarbejdere (sekretariat og økonomi) under Tværgående
enhed for læring (TEFL) til Uddannelse og Arbejdsmarkeds Økonomi og Administration og der
flyttes budget til pædagogisk konsulent fra Uddannelse og Arbejdsmarkeds Økonomi og
Administration til TEFL (samlet ændring ved TEFL -0,759 mio. kr.).
Endvidere flyttes budget til afdelingsleder ved TEFL fra undervisningsområdets fælleskonti til TEFL
(0,657 mio. kr.)
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Udvalg: Børne- og Skoleudvalget
Politikområde: Dagtilbudsområdet
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og B2015: budgetårets priser

Politikområder
Rammebelagt
00.28.20 Grønne områder
og naturpladser
03.22.18 Idrætsfaciliteter
for børn og unge
05.25.10 Dagtilbud til børn
og unge, fælles formål
05.25.11 Dagpleje
05.25.13 Børnehaver
05.25.14 Integrerede
daginstitutioner
05.25.17 Særlige dagtilbud
og særlige klubber
05.25.19 Tilskud til
puljeordninger, private
klubber og privatinstitutioner
05.57.72 Sociale formål
05.58.99 Øvrige sociale
formål
I alt

Regnskab 2013

Budget 2014

Budget 2015

84.916

483.411

385.187

103.193

12.075

104.302

21.352.441
115.333.049
10.303.252

30.857.586
111.603.143
8.297.091

31.117.386
102.656.688
0

205.859.266

212.134.656

217.868.901

7.909.631

9.007.465

7.835.785

19.307.442
421.171

22.833.648
1.100.192

23.920.437
744.953

36.094
380.710.455

37.879
396.367.146

37.881
384.671.520

Dagtilbudsområdet består af dagpleje, aldersintegrerede daginstitutioner (børnehavepladser og
vuggestuepladser i samme institution) og specialbørnehave. Derudover tilskud til puljeordninger,
private institutioner, private passere samt udgifter og indtægter ved børn passet i og fra andre
kommuner.
Dagtilbudsområdet hører under dagtilbudsloven. Specialbørnehaven hører under serviceloven.
Det skal bemærkes, at det ledelsesmæssige ansvar for privat pasning (private institutioner,
puljeordninger og private passere) placeres ved lederen for Tværgående enhed for læring. De
øvrige områder under dagtilbudsområdet placeres ved lederen for Dagtilbudsområdet.

Målgruppen
Alle børn i alderen 26 uger og til skolestart (0-6 år).
Byrådet i Horsens Kommune udfærdiger hvert år en befolkningsprognose for det kommende år og
overslagsårene. Den 6. maj 2014 godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalget en ny
befolkningsprognose for Horsens Kommune for årene 2014-2024. Denne befolkningsprognose er
anvendt som grundlag for forventet antal børn i dagtilbud og dermed budget 2015 og
overslagsårene.
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Dagtilbudslovens overordnede formål med dagtilbudsområdet
Formålet med dagtilbudsloven er ifølge kapitel 1 § 1, at
•
•

•

•

Fremme børn og unges trivsel, udvikling og læring gennem dag-, fritids- og klubtilbud samt
andre socialpædagogiske tilbud
Give familierne fleksibilitet og valgmuligheder med hensyn til forskellige typer af tilbud og
tilskud, så familien så vidt muligt kan tilrettelægge familie- og arbejdsliv efter familiens
behov og ønsker
Forebygge negativ social arv og eksklusion, ved at de pædagogiske tilbud er en integreret
del af kommunens samlede generelle tilbud til børn og unge og af den forebyggende og
støttende indsats overfor børn og unge med behov for en særlig indsats, herunder børn og
unge med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne.
Skabe sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene og gøre overgange mellem
tilbuddene sammenhængende og alderssvarende udfordrende for børnene

Overordnede budgetforudsætninger
Optagelse i dagtilbud og pasningsgaranti
Kommunalbestyrelsen har fastsat retningslinjer for optagelse i dagtilbud.
Horsens Kommune har pasningsgaranti på dagtilbudsområdet, der omfatter alle børn i alderen 26
uger til skolestart.
Pasningsgarantien betyder, at børnene i Horsens Kommune tilbydes en aldersvarende plads til
behovsdato, hvis ansøgningen om optagelse er modtaget senest 8 uger efter fødslen eller ved
tilflytning til kommunen senest 1 måned inden behovsdato. Børn tilbydes plads i børnehave til den
1. i måneden, hvor barnet bliver 3 år. Børn skal starte skole det år, hvor de fylder 6 år, med mindre
der er søgt og bevilliget skoleudsættelse.
Pasningsgarantien i dagpleje eller daginstitution er så vidt muligt i det lokale skoledistrikt eller
tilstødende skoledistrikt.
Det er et grundlæggende udgangspunkt, at der tilstræbes den størst mulige imødekommenhed
overfor forældrenes ønsker, hvorfor ønsket om en bestemt plads så vidt muligt vil blive
imødekommet.
Ønsker forældrene plads uden for skoledistriktet vil dette blive tilgodeset, hvis der er plads.
Anvisning af pladser sker i samarbejde mellem pladsanvisningen og lederen af den enkelte
institution/dagpleje
Barnet opskrives til en plads ud fra anciennitet, som i Horsens Kommune er opskrivningstidspunkt.
Tilskud til kommunale daginstitutioner og selvejende daginstitutioner skal udgøre mindst 75 pct. og
forældrenes egenbetaling højst 25 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter.
Kommunalbestyrelsen skal ved manglende overholdelse af pasningsgarantien med virkning
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fra den 1. i den følgende måned hæve tilskuddet til mindst 78 procent for alle børn i dagtilbud i
kommunen, indtil pasningsgarantien igen opfyldes, og kommunalbestyrelsen har fastsat nye
tilskudsprocenter og egenbetalingsandele.

Kommunale dagtilbud
Der er 2 kommunale dagplejedistrikter i Horsens kommune, dækkende hhv. 8 og 10
daginstitutionsområder, med én ledelse og én forældrebestyrelse i hvert dagplejedistrikt.
Børne- og Skoleudvalget godkendte den 5. maj 2014 forslag til ændret organisering af dagplejen i
Horsens Kommune med virkning fra 1. juli 2014, således at dagplejen vil blive organiseret i to
enheder med hver sin leder og med et fælles sekretariat. Herudover er der godkendt forslag om
igangsættelse af forsøgsprojekter om dagplejens organisering i to daginstitutionsområder,
Brædstrup og Højvang, pr. 1. januar 2015. Sidstnævnte forslag blev godkendt i Børne- og
Skoleudvalget den 1. september 2014.
Der er 18 kommunale daginstitutioner i Horsens Kommune. Det overordnede princip er, at der er
én daginstitution/aldersintegreret daginstitution i hvert skoledistrikt, med én ledelse og én
forældrebestyrelse. Princippet betyder, at i skoledistrikter, hvor der er flere huse, er de organiseret
i én daginstitution/aldersintegreret daginstitution under én ledelse. Princippet følges ikke i det nye
Midtby skoledistrikt, hvor der er 3 daginstitutioner.
Der er 1 specialbørnehave, dækkende hele Horsens kommune.

Privat pasning
Privat pasning (private passere)
Forældre har mulighed for at vælge tilskud til privat pasning i stedet for plads i en kommunal
daginstitution eller kommunal dagpleje. Muligheden gælder børn i alderen 26 uger til skolestart.
Puljeinstitutioner
Der er 2 puljeordninger i Horsens Kommune.
Private institutioner
Der er 3 private vuggestuer, 2 private aldersintegrerede institutioner og 3 private børnehaver i
Horsens kommune.

Frit valg på tværs af kommunegrænser
Forældre i Horsens Kommune har mulighed for at søge om plads til deres barn i en anden
kommune. Horsens Kommune skal betale den kommunale andel af driftsudgiften, svarende til den
kommunale andel af driftsudgiften til en tilsvarende plads i Horsens Kommune til den anden
kommune. Hvis pladsen i en anden kommune er dyrere end en tilsvarende plads i Horsens
kommune skal forældrene selv betale forskellen.
Forældre fra andre kommuner kan vælge at få børn passet i Horsens Kommune, hvis der er ledige
pladser i dagpleje/daginstitutioner. Disse børn er dog ikke omfattet af pasningsgarantien, da denne
kun gælder indenfor egen kommunegrænse.
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Forældrebetaling og økonomiske tilskud
Den maksimale forældrebetaling for børn i dagplejen, vuggestue og børnehave er i dagtilbudsloven
fastsat til 25 % af de budgetterede bruttodriftsudgifter.
Takster
Forældrebetalingstaksterne for dagtilbudsområdet ses i skemaet nedenfor. Taksterne er
genberegnet oktober 2015, efter indgåelse af budgetaftalen 2015. De endelige takster skal
godkendes af Byrådet senest den 1. december 2014.
Alle beløb er angivet pr. måned, og der opkræves 11 måneder pr. år (juli er betalingsfri).
Der opkræves dog forældrebetaling, når et barn kun er indmeldt i SFO eller dagtilbud i juli måned.
Beløbet fastsættes til 1/12 del af den af Byrådet vedtagne årlige takst for henholdsvis SFO og
dagtilbud.
Forældrebetaling
Dagpleje

2.590

Vuggestue med fuld forplejning

3.037

Børnehave, fuldtid

1.611

Børnehave, fleksible pladser, 35 timer

1.324

Børnehave, fleksible pladser, 25 timer

1.038

Frokostmåltid i børnehaver

462

Søskendetilskud
Der er obligatorisk søskendetilskud. Tilskuddet betyder, at forældrene skal betale den fulde
forældrebetaling for den dyreste plads og halvdelen af forældrebetalingen ved de øvrige pladser
deres børn er indmeldt i dagtilbud eller SFO. Det kommunale frokostmåltid er omfattet af reglerne
om søskendetilskud.
Økonomiske fripladser
Pr. 1. januar 2014 berettiger en aktuel årsindtægt på under 161.701 kr. til fuld fripladstilskud.
Beregningsgrundlaget er aktuel indkomst, der består af personlig indkomst med tillæg af positiv
kapitalindkomst. Det kommunale frokostmåltid samt eventuelle forældrearrangerede
frokostordninger er omfattet af reglerne om økonomisk friplads.
Ud fra lovgivningen forhøjes fripladsskalaens indtægtsgrænse i 2014 med 56.559 kr. for enlige
forsørgere samt med 7.000 kr. pr. hjemmeboende barn ud over det første.
Socialpædagogiske fripladser
Socialpædagogisk friplads gives når barnets ophold i dagtilbud er særlig påkrævet af sociale eller
pædagogiske grunde, og betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets ophold eller forbliven i
dagtilbuddet. Begge betingelser skal være opfyldt.
Fripladstilskud af behandlingsmæssige grunde
Fripladstilskud af behandlingsmæssige grunde gives, når et barn med betydeligt eller varigt nedsat
fysisk eller psykisk funktionsevne af behandlingsmæssige grunde har ophold i et dagtilbud.
Tilskuddet anvendes til at reducere forældrenes egenbetaling. Tilskuddet betyder, at den
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forældrebetaling, der resterer, når forældrebetalingen er nedbragt med eventuelle øvrige tilskud,
reduceres med 50 pct.
Tilskud til privat pasning
Kommunens tilskud til privat pasning i henhold til Dagtilbudslovens § 83 skal udgøre mindst 75 %
af de billigste nettodriftsudgifter pr. plads (eksklusiv støttepædagogudgifter) i et dagtilbud til samme
aldersgruppe i kommunen. Tilskuddet kan dog højst udgøre 75 % af forældrenes dokumenterede
udgifter til den private pasningsordning.
Tilskud til private institutioner
Kommunen skal udbetale tilskud til private institutioner. Tilskuddet svarer til gennemsnitsudgiften
for den kommunale andel af pladser til samme aldersgruppe i de kommunale tilbud.

Demografi: Ramme til vækst i børnetal / opfyldelse af pasningsgaranti
Dagtilbudsområdets budget reguleres for at kunne imødegå vækst i børnetal samt en eventuel
stigning i pasningsfrekvensen. Forudsætningerne for beregningen af budgetbeløbet er følgende:
•
•
•
•
•

Der tages udgangspunkt i Horsens kommunes befolkningsprognose 2014-2024. Antallet
af børn i de enkelte fødselsårgange er udgangspunktet for demografiberegningen.
Der tages højde for udviklingen i børnetallet for 2014 samt institutionernes forventninger
til udviklingen af børnetallet i årets resterende måneder
Der beregnes dækningsgrader for alle årgange, der benytter dagtilbud samt
førskolebørnene.
Dækningsgraden er defineret som antal indskrevne børn for en årgang i forhold til det
fulde antal børn i årgangen.
De benyttede dækningsgrader er beregnet som et gennemsnit af de faktiske
dækningsgrader for de seneste 12 måneder, for hver årgang.
Fødselsårgang

Dækningsgrad

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

2,12 %
57,16 %
98,36 %
98,77 %
96,83 %
94,69 %
61,64 %
2,51 %

Årgang 2012 skifter fra dagpleje/vuggestue til børnehave i løbet af 2015. Når pladserne fordeles,
antages det, at 5,5/12 af årgangen går i dagpleje/vuggestue og 6,5/12 af årgangen går i
børnehave. Grunden til denne fordeling er, at børnene starter i børnehave den 1. i den måned de
fylder 3 år. Det vil sige. at de i gennemsnit starter en ½ måned før deres fødselsdag.
Modellen tager desuden hensyn til den forventede nettotilflytning, der vil være i løbet af 2015 i
følge Horsens befolkningsprognose 2014-2024. Tilflyttere forventes at flytte til og benytte dagtilbud
i løbet af 2015.
I beregningen tillægges 2 % til dagplejepladser der i perioder er ubenyttede i forbindelse med
indskrivning til behovsdato og overgang til børnehave til den 1. i en måned.
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Tilpasning af budgetterne til søskendetilskud og fripladstilskud som følge af flere/færre børn er
indarbejdet i demografimodellen.
Der er ved demografiberegning forudsat midler til tekniske korrektioner (afledt drift ved nye
institutioner og lign) i alt 2,4 mio. kr. Beløbene udmøntes til de decentrale enheder i 2. halvår 2014.
Nettodriftsudgifterne pr. dagplejeplads udgjorde ved beregningen af demografi 74.659 kr.
Nettodriftsudgifterne pr. vuggestueplads udgjorde ved beregningen af demograf 68.900 kr.
Nettodriftsudgifterne pr. børnehaveplads udgjorde ved beregningen af demografi 33.422 kr.
Pladsantallet er indregnet med 1.089 pladser i dagplejen, 802 vuggestuepladser og 3.138
børnehavepladser. Herudover er der afsat budgetter til private passere samt bevægelser over
kommunegrænsen.
Dagtilbudsområdets demografi afleverer 8,1 mio. kr. i 2015, 9,9 mio. kr. i 2016, 11,4 mio. kr. i 2017
og 11,1 mio. kr. i 2018. I budgetforslaget i maj 2014 var demografireguleringen placeret under
dagtilbudsområdets fælleskonti. I løbet af efteråret 2014 er reguleringerne indarbejdet på
institutionsniveau.

Årsbørnetal i budget 2015
Det forventede antal pladser, som skal danne baggrund for budgettet i det enkelte dagtilbud.
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Fordeling af årsbørnetal i budget 2015

Vuggestue

Børnehave

Bankager

30

230

Brædstrup

35

131

Institution
Dagplejen

Dagpleje

Dagplejen Syd/Vest

530

Dagplejen Nord/Øst

477

Dagplejen Brædstrup

69

Dagplejen Højvang

72

Modul-

Modul-

pladser

pladser

35 timer

25 timer

34

5

7

3

Specialbørnehave

Daginstitutioner:

Dagnæs

160

Egebjerg

30

125

Gedved

15

90

Hatting

13

95

Hovedgård

15

135

Højvang

15

165

Langmark

115

220

Lund

15

115

Midtby

98

215

Stensballe

15

240

Søndermark

45

95

Torsted

66

300

Vestby

94

230

Østbirk

15

135

15

55

4

55

Samdrevne institutioner:
Nim
Søvind
Specialbørnehaver:
Spiren

20

Puljeordninger:
Tønning-Træden
Børnehave Grædstrup
Børnehulen,

38
30

Privatinstitutioner:
Bakkelandets Vuggestue

18

Sct. Ibs børnehave

50

Vestbirk børnehave

20

Børnehuset Ta'fat

40

55

Hasselhuset, Gedved

14

30

Skattekisten, Stensballe

20

Junglehuset, Bankager

20

Tvingstrup
landsbybørnehave
I ALT

15
1148

747

3029

41

8

20

Bemærkning: Jf. budget 2014 er der planer om at udvide med 25 vuggestuepladser årligt. Da disse endnu ikke er udmøntet, fremgår de
ikke i ovenstående tabel. Ligeledes fremgår der heller ikke de 20 ekstra vuggestuepladser, der på sigt skal udvides med i Søndermark.
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Lønsumsstyring
Byrådet har besluttet, at der er lønsumsstyring på dagtilbudsområdet i Horsens Kommune.
Lønsummen kan korrigeres med politisk vedtagne ændringer, tekniske korrektioner, konsekvenser
af lov- og cirkulæreprogram og lignende.
Det enkelte dagtilbud er ansvarligt for det samlede budgets overholdelse, herunder det afsatte
lønbudget, samt for anvendelse af eventuelt overskud fra foregående regnskabsår.

Øvrige budgetforudsætninger
Pladstyper
Der er fuldtidspladser i dagpleje, vuggestuer og børnehaver.
Fleksible pladser
Daginstitution Brædstrup og Daginstitution Nim har fleksible pladser til børnehavebørn. Der
tilbydes 3 typer pladser (25 og 35 timer pr. uge samt fuldtidspladser).
Åbningstider
Daginstitutioner i Horsens Kommune har åbent 51 timer pr. uge, dog har daginstitutioner med
fleksible pladser åbent 52 timer pr. uge.
Åbningstiden i dagplejen er 48 timer pr. uge; planlagt differentieret for den enkelte.
Udvidet åbningstid
Der etableres udvidet åbningstid i udvalgte daginstitutioner, når forældrene på grund af job har
behov for ekstra pasning. Ved budgetaftalen 2014 blev det besluttet, at dagtilbud skulle have
yderligere midler til udvidet åbningstid. (0,7 mio. kr. netto). Der er således fra budget 2014 og 2015
afsat i alt 1,56 mio. kr. til udvidet åbningstid.
Ferieåbent
Der er 3 ugers sommerferieåbent (de sidste 3 uger i juli måned) og ferieåbent i forbindelse med
fredagen efter Kristi Himmelfartsdag og dagene mellem jul og nytår i udvalgte daginstitutioner i
Horsens Kommune. I samme perioder holder øvrige daginstitutioner ferielukket.
På ovennævnte dage er fremmødet af børn lavt, det vil sige, at det er dage, hvor mange forældre
holder fri, og hvor der derfor kun er få børn med pasningsbehov.
Lavt fremmøde er i Horsens kommune defineret som de dage hvor under 25 % af de børn, der
benytter Horsens kommunes dagtilbud, benytter sig af tilbuddet.
I de 3 sommerferieåbne uger tilbydes dagplejebørn gæstepleje i gæstestuer i de ferieåbne
daginstitutioner i eget distrikt. Alle øvrige dagplejebørn tilbydes sommerferieåbent hos
dispositionsdagplejere, med mindre familien ønsker plads i den gæstestue, som modtager
dagplejebørn i den ferieåbne daginstitution. I forbindelse med fredagen efter Kristi Himmelfartsdag
og dagene mellem jul og nytår tilbyder dagplejen ferieåbent hos dispositionsdagplejere. I samme
perioder afvikler de faste dagplejere egen ferie.
Til Børne- og Skoleudvalgsmøde den 3. november 2014 fremlægges forslag om, at det med
virkning fra sommerferien 2015 er forældrebestyrelserne i de enkelte daginstitutioner og
dagplejedistrikter, der fastsætter lokale principper for ferieafvikling og lukkedage inden for den
kommunale ramme.
Frokostmåltid i dagtilbud
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde alle børn i daginstitutioner et sundt frokostmåltid
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Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at frokostmåltidet indgår som en del af dagtilbudsydelsen for
alle børn i samme aldersgruppe.
Byrådet har vedtaget, at frokostmåltidet i vuggestuer er en del af dagtilbudsydelsen og at
frokostmåltidet for børnehavebørn er udover dagtilbudsydelsen. Dette gælder for både kommunale
og private dagtilbud.
Ved dagtilbud, hvor frokostmåltidet er udover dagtilbudsydelsen, skal der afholdes valg til
frokostmåltidet. Forældrebestyrelsen i den enkelte daginstitution kan beslutte at fravælge
frokostmåltidet.
I daginstitutioner som består af flere huse, træffes beslutningen om evt. fravalg af frokostmåltidet
ved et flertal af stemmeberettigede forældre i den pågældende enhed.
I privatinstitutioner træffes beslutning om fravalg af et sundt frokostmåltid ved et flertal af forældre i
den pågældende privatinstitution.
Kommunalbestyrelsen skal give mulighed for fravalg af frokostmåltidet mindst hvert andet år og
højst én gang om året. I Horsens Kommune er det besluttet, at der afholdes valg hvert andet år i
lige år med virkning fra den 1. januar det efterfølgende (ulige) år.
Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med forældrebestyrelsen/forældrenes beslutning
om fravalg af frokostmåltidet oplyse forældrene om kommunens budgetterede udgift pr. barn til
frokostmåltidet.
Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre retningslinjer for forældrenes fravalg af
frokostmåltidet.
Med virkning fra 1. januar 2015:
Institutioner med frokostordning
Brædstrup
Egebjerg
Gedved
Hatting
Højvang
Langmark
Lund
Nim
Midtby
Stensballe
Søndermark
Søvind
Torsted
Vestby
Østbirk

Institutioner, der har fravalgt frokostordningen
Bankager
Dagnæs
Hovedgård

I alt får 82 % af alle børnehavebørn indmeldt i kommunale daginstitutioner et kommunalt
frokostmåltid efter sidste valg.
100 % af alle vuggestuebørn får et kommunalt frokostmåltid og 100 % af alle dagplejebørn får et
kommunalt frokostmåltid.
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Den særskilte frokosttakst for børnehavebørn fastsættes i 2015 til 462 kr. pr. måned i 11 måneder.
Taksten er gældende for såvel heltidspladser som fleksible pladser.
Forældre med børn i daginstitutioner, der har fravalgt det kommunale frokostmåltid, skal have
mulighed for at etablere en forældrearrangeret frokostordning, hvor forældrene betaler den fulde
udgift til måltidet.
Ejendomscenteret
I forbindelse med etablering af ejendomscenteret leverede dagtilbudsområdet budget til
finansiering af deres andel af udgifterne til teknisk- og administrativ personale (0,86 mio. kr.)
Budgettet finansieres af en centralt beliggende pulje til legepladser samt ved at nedjustere
nøgletallet til ”Administration og ledelse” med 171 kr. pr. barn. Budgetterne til indvendig
vedligeholdelse er ligeledes blevet justeret, så der budgetteres med 35 kr. pr. m2.
Fast ejendom
Ejendomscenteret har ansvaret for den udvendige vedligeholdelse, tekniske installationer inklusiv
ventilationsanlæg samt vedligeholdelse af udvendige arealer ved samtlige kommunale bygninger.
Institutionslederen har ansvaret for den indvendige vedligeholdelse.
Det samlede budget er fortsat opført under den enkelte institution, men der er særlige konti til de
ansvarsområder, som Ejendomscenteret varetager.
Driftsudgifter til bygninger
I forbindelse med etablering af ejendomscenteret er udgifterne til el, vand og varme ude på de
enkelte daginstitutioner blevet omfordelt. Budgetterne er fordelt med udgangspunkt i det faktiske
forbrug på de enkelte institutioner i 2012.
Moderniseringsaftalen
Digitaliseringsstrategien i moderniseringsaftalen forudsætter effektivisering i forbindelse med den
øgede digitalisering af området. I den forbindelse har dagtilbudsområdet fået reduceret budgettet
med 0,319 mio. kr. i 2014-2017.
Institutioner med særlige inklusionsudfordringer
I budgetaftalen for 2014 blev det besluttet, at midlerne til institutioner med særlige
inklusionsudfordringer skal øges med 1,5 mio. kr. årligt, for at sikre en bedre voksenkontakt for
børn med særlige behov. Midlerne skal findes ved en reduktion af centralt afsatte midler på
dagtilbudsområdet. Midlerne er indarbejdet som en teknisk korrektion i budget 2015. I
budgetaftalen for 2015 blev det besluttet, at der afsættes 1 mio. kr. til ekstra personaletimer til
støtte for styrkelse af personaleressourcer til inklusion. Midlerne er indregnet i den
inklusionsfremmende ressourcetildelingsmodel og dermed lagt ud i institutionernes budgetter.
Herudover er den pulje, som de private institutioner kan søge i forbindelse med sårbare børn, øget.
Dagtilbudsområdet, kapacitetstilpasning
I budgetaftalen til budget 2014 blev det besluttet, at forligspartierne ønsker at fortsætte
udbygningen af kommunens vuggestuekapacitet, da der i årene fremover fortsat forventes stor
efterspørgsel efter vuggestuepladser. Der skal derfor udarbejdes en plan for udvidelse med 25
pladser årligt med udgangspunkt i de eksisterende fysiske og økonomiske rammer. Af
budgetaftalen 2015 fremgår det, at der ønskes en fortsat udbygning af vuggestuekapaciteten, da
der fortsat er stor efterspørgsel efter vuggestuepladser i de områder, hvor der er sket stor
boligudbygning de seneste år.
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Dagtilbudsområdet, budgetneutrale omplaceringer
Undervisningsområdet og dagtilbudsområdets fælleskonti er vurderet i forhold til bl.a. muligheden
for at udmønte den økonomiske politik på disse områder. I den forbindelse er der indarbejdet en
række budgetneutrale omplaceringer således at den økonomiske politik på dagtilbudsområdet
(effektiviseringskrav på 2 % for budget 2014 og 2015) kan nulstilles. Herunder er indarbejdet
forventet mindreforbrug ved midlertidige ordninger og offentlige legepladser.
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Udvalg: Børne- og Skoleudvalget
Politikområde: Dagtilbudsområdet
Delområde: Grønne områder og naturpladser
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og B2015: budgetårets priser

Politikområder
Rammebelagt
00.28.20 Grønne områder
og naturpladser

Regnskab 2013
84.916

Budget 2014

Budget 2015

483.411

Budgettet til funktion 00.28.20 Grønne områder og naturpladser vedrører udgifter til
legepladsinspektioner samt driftsudgifter på kommunens legepladser.

385.187
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Udvalg: Børne- og Skoleudvalget
Politikområde: Dagtilbudsområdet
Delområde: Idrætsfaciliteter for børn og unge
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og B2015: budgetårets priser

Politikområder
Rammebelagt
03.22.18 Idrætsfaciliteter
for børn og unge

Regnskab 2013
103.193

Budget 2014

Budget 2015

12.075

104.302

Budgettet til funktion 03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge vedrører driftsudgifter til
gymnastiksal i Sdr. Vissing
Dagtilbud administrerer budgettet til gymnastiksalen i Sdr. Vissing, da den ligger i samme
bygninger som Daginstitution Brædstrup. Budgettet er placeret på funktion 03.22.18
Idrætsfaciliteter for børn. Ved etablering af Ejendomscentret blev budgettet til gymnastiksalen ved
en fejl reduceret for meget. Fejlen rettes til budget 2015 ved budgetneutrale omplaceringer inden
for dagtilbudsområdets fælleskonti.
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Udvalg: Børne- og Skoleudvalget
Politikområde: Dagtilbudsområdet
Delområde: Fælles formål
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og B2015: budgetårets priser

Politikområder
Rammebelagt
05.25.10 Dagtilbud til børn
og unge, fælles formål

Regnskab 2013
21.352.441

Budget 2014
30.857.586

Budget 2015
31.117.386

På funktion 05.25.10 Fælles formål er der blandt andet afsat midler til:
Demografi
Dagtilbudsområdets demografi afleverer 8,1 mio. kr. i 2015, 9,9 mio. kr. i 2016, 11,4 mio. kr. i 2017
og 11,1 mio. kr. i 2018.
Inklusionsfremmende ressourcetildelingsmodel
Dagtilbud har indført en inklusionsfremmende ressourcetildelingsmodel. Modellen skal understøtte,
at børn med særlige pædagogiske behov forbliver i almenområdet ved målrettet faglig
understøttelse af både specialområdet og almenområdet ved etablering af videncenter. Hensigten
er, at specialpædagogisk viden deles og spredes på almenområdet.
Budgettet fordeles efter følgende kriterier:
•
•

•
•
•

•

•
•

forældre til børn indmeldt i det enkelte dagtilbud danner det socioøkonomiske grundlag
det vægtede børnetal og de socioøkonomiske parametre vægter 1:1. Det vil sige, at 50 %
af midlerne fordeles ud fra børnetal i det enkelte dagtilbud og 50 % ud fra socioøkonomiske
kriterier
det vægtede børnetal er udregnet ud fra en faktor på 0,4 for 0-2 års børn (dagpleje- og
vuggestuebørn) og en faktor på 1,0 for 3-5 års børn
3 ud af 6 kriterier skal være opfyldt, for at et barn indgår i den socioøkonomiske profil i det
enkelte dagtilbud.
specialbørnehaven Spirens budget fastholdes, og ressourcerne udnyttes fleksibelt til både
at varetage den konkrete opgave i pædagogiske tilbud i henhold til servicelovens § 32
(børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne) og til at udvikle et
videncenter, der kan understøtte med faglig viden og sparring omkring børn med særlige
behov, der er i de lokale dagtilbud.
ressourcer til børn med særlige behov i de private pasningsordninger ligger fortsat centralt
og kan søges af private pasningsordninger ved behov for at tilgodese dagtilbudslovens § 4
stk. 2
ressourcerne til tosprogsområdet for børn indmeldt i dagtilbud indgår i den samlede pulje
og udmøntes ud fra modellen til de enkelte dagtilbud
dagtilbudslovens § 11 stk. 3 og 5 (sprogstimuleringsstøtte for børn uden for dagtilbud som
et 15 eller 30 timers tilbud i dagtilbud) varetages med tildeling fra central pulje og uden for
denne model. Se yderligere informationer omkring sprogstimulering nedenfor.
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Sprogstimulering
Der er budget til Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen. Tosprogede 3-årige
sprogtestes og det vurderes, om barnets skal starte i sproggruppe. Der etableres efter behov
sproggrupper i de enkelte dagtilbud, hvor der laves en særlig sprogstimulering, således at børnene
hurtigere får tillært dansk som andet sprog og derved har mulighed for at klare sig bedre i
uddannelsessystemet.
Tosprogede børn i 30 timers dagtilbud
Lov om Obligatorisk dagtilbud til tosprogede børn omkring 3 år er vedtaget den 29. marts 2011.
Loven betyder, at tosprogede børn omkring 3 år med behov for sprogstimulering skal have et
sprogstimuleringstilbud i form af et dagtilbud på 30 timer ugentligt, hvis barnet har en eller to
forældre, der ikke er i beskæftigelse. Formålet er, at børnene får mulighed for at udvikle de
nødvendige dansksproglige kompetencer, inden de begynder i skole.
Kommunalbestyrelsen skal ud fra lovgivningen give et tilskud til forældre til børn, der optages i et
sådant tilbud, så forældrenes egenbetaling bortfalder.
BørneIntra
Der er afsat kr. 54,- pr. budgetteret plads i Dagtilbud til drift af BørneIntra. Nøgletallet til Øvrig drift
til henholdsvis dagpleje-, vuggestue- og børnehavebørn er nedskrevet med tilsvarende beløb.
BørneIntra i Dagtilbud er opbygget centralt og afregning sker derfor også centralt.
Pædagogisk assistent elever (PAU)
Dagtilbuds- og uddannelsesområdet skal hvert år ansætte 25 Pædagogisk Assistent elever (PAU).
PAU uddannelsen varer 2 år og 3,5 måned (inkl. ferie) og består af 54 ugers skoleundervisning og
2 praktikperioder á 26 ugers varighed. Eleverne er tilknyttet en ansættelsesinstitution under hele
elevansættelsen, hvor første praktik ligeledes afvikles. Anden praktik afvikles i en praktikinstitution.
Lønnen afhænger af, om eleven er under 18 år eller 18 år og derover eller om eleven er over 25 år
og dermed berettiget til voksenelevløn. Der modtages elevrefusion for alle elever
i skoleperioderne. Lønudgiften til eleverne inkluderer, udover elevløn i praktikperioderne,
befordringsgodtgørelse samt udbetalte feriepenge ved uddannelsens afslutning. Institutionerne
finansierer 25 % af lønudgiften, dog ikke i skoleperioden.
Effektiviseringer i budget 2013 – 2016 på dagtilbudsområdet
I forbindelse med vedtagelse af budget 2012 og overslagsårene 2013 – 2015 blev det vedtaget, at
indarbejde effektiviseringer for 7 mio. kr. i 2013, 14 mio. kr. i 2014 og 21 mio. kr. i 2015 og de
efterfølgende år. Dagtilbuds andel af disse effektiviseringer er 0,8 mio. kr. i 2014 og 1,1 mio. kr. i
2015, 2016 og 2017. Effektiviseringspuljerne vil blive udmøntet i 2015 ved at indregne
reduktionerne i daginstitutionernes økonomiske nøgletal.
Økonomisk politik
Den økonomiske politik for dagtilbudsområdets decentrale enheder er midlertidig placeret på
funktion 5.10 dagtilbud, fælles formål. Den økonomiske politik skal hen over sommeren fordeles til
daginstitutionerne.
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8,3 mio. kr. til kvalitetsløft af dagtilbudsområdet
I forbindelse med finansloven for 2013 fik dagtilbudsområdet et løft på 500 mio. kr. på landsplan.
Horsens kommunes andel af disse midler er 8,3 mio. kr. I budgetaftalen for 2013 er det besluttet,
at pengene skulle benyttes til følgende tiltag:
•
•

•

65 ekstra vuggestuepladser.
Personale og kvalitetsudvikling, samt kompetenceudvikling bl.a. på diplomniveau. Projektet
er startet op i 2013 og indeholder både kompetenceudvikling på diplomniveau samt tiltag
for at højne uddannelsesniveauet i dagtilbud. Tiltaget er permanent.
Generelt budgetløft til personalet på dagtilbudsområdet. I 2013 blev der tilført 1.200 kr. pr.
barn i daginstitutionerne, som et budgetløft til personale. Midlerne ligger også i budgetterne
i 2014 og frem. Dagplejen blev i 2013 tilført 800.000 kr. som en pulje. Pengene ligger som
en pulje i 2015 til senere fordeling.

Lov- og cirkulæreprogram
Som følge af lov og cirkulæreprogram 2015 tilføres dagtilbudsområdets fælleskonti 0,460 mio. kr.
årligt fra budget 2015 som følge af øgede merudgifter til økonomisk fripladstilskud i forbindelse
med kontanthjælpsreformen.
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Udvalg: Børne- og Skoleudvalget
Politikområde: Dagtilbudsområdet
Delområde: Dagplejen
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og B2015: budgetårets priser

Politikområder
Rammebelagt
05.25.11 Dagpleje

Regnskab 2013

Budget 2014

115.333.049

111.603.143

Budget 2015
102.656.688

Ud fra princippet om lønsumsstyring tildeles de enkelte dagplejedistrikter ressourcer pr. barn til
følgende budgetdele:

Dagplejepladser – Nøgletal 2015
Løn, ledelse, administration & tilsyn

Nøgletal pr. barn
pr. år
103.570

Øvrig drift
Uddannelse, tjenestekørsel, inventar,
pædagogiske materialer, forplejning,
administration (annoncer, kontorartikler,
telefon), forældresamarbejde, forsikringer

3.658

Nøgletallene tildeles pr. indskrevet barn hver den 17. i måneden.
Effekterne af den økonomiske politik for 2014 er i 2015 indregnet i nøgletallene. Den nye 1 %’s
besparelse for 2015 er lagt ind som en separat pulje hos hvert dagplejedistrikt. I nøgletallet for
2015 til øvrig drift er indregnet budget til forsikringer, hvilket hidtil har ligget som et separat budget.
I nøgletallet til løn, ledelse, administration og tilsyn er der for 2015 indregnet grundbeløb for de tre
dagplejedistrikter, der tidligere blev tildelt uafhængigt af børnetal.
Der er afsat budget til, at 2 % af pladserne i perioder er ubenyttede i forbindelse med indskrivning
til behovsdato og overgang til børnehave til den 1. i en måned.
De enkelte dagplejedistrikter har herudover afsat budget til dagplejerum, rengøring og
renovationsafgift.
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Udvalg: Børne- og Skoleudvalget
Politikområde: Dagtilbudsområdet
Delområde: Børnehaver og Integrerede institutioner
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og B2015: budgetårets priser

Politikområder
Rammebelagt
05.25.13 Børnehaver
05.25.14 Integrerede
daginstitutioner
I alt

Regnskab 2013

Budget 2014

Budget 2015

10.303.252

8.297.091

0

205.859.266
216.162.518

212.134.656
220.431.747

217.868.901
217.868.901

Funktion 05.25.13 Børnehaver nedlægges fra 1. januar 2015. Fra 2015 vil alle institutioner i
Horsens Kommune være integrerede og tilbyde både vuggestue og børnehavepladser.
Ud fra princippet om lønsumsstyring tildeles de enkelte daginstitutioner ressourcer pr. barn til
følgende budgetdele:
Vuggestuepladser – Nøgletal for 2015
Ledelse
Pædagogisk personale
Øvrig drift

Nøgletal pr. barn
pr. år

Grundbeløb pr.
daginstitution

8.984
91.304
4.026

Uddannelse, tjenestekørsel, inventar, IT,
pædagogiske materialer, forplejning,
administration (annoncer, kontorartikler,
telefon), forældresamarbejde
Køkkenpersonale

5.259

Fødevarer – vuggestue

2.632

63.677
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Børnehavepladser – Nøgletal for 2015
Ledelse

Nøgletal pr. barn
pr. år
6.058

Grundbeløb pr.
daginstitution

Pædagogisk personale
Fuldtidspladser
Modul - 35 timer
Modul - 25 timer
Øvrig drift
Uddannelse, tjenestekørsel, inventar, IT,
pædagogiske materialer, forplejning,
administration (annoncer og kontorartikler),
forældresamarbejde
Frokostmåltid
462 kr. i 11 måneder

48.533
45.735
43.612
3.532

5.082

Budget til ledelse ændres kun ved ændring i årsbørnetal på +/- 15 vuggestuepladser og/eller +/- 30
børnehavepladser i forhold til fordeling af årsbørnetal i budget 2010.
Der er ved fastsættelse af nøgletal til Pædagogisk personale forudsat følgende fordeling mellem
pædagoger og pædagogmedhjælpere: 55 % pædagoger og 45 % pædagogmedhjælpere.
Budget til pædagogisk personale og øvrig drift afregnes i forhold til antal indmeldte børn pr. den
17. i måneden.
Budget til frokostmåltid afregnes i overensstemmelse med den indbetalte forældrebetaling. Dette
beløb er i 2015 462 kr. pr. barn i 11 måneder.
Budget til lys, vand og varme, rengøring budgetteres ikke efter nøgletal, men fastholdes på den
enkelte institution, da forbruget afhænger af eksempelvis husenes størrelse, alder og stand.
De enkelte daginstitutioner har herudover afsat budget til grunde, bygninger, forsikringer og
rengøring.
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Udvalg: Børne- og Skoleudvalget
Politikområde: Dagtilbudsområdet
Delområde: Særlige dagtilbud for børn og unge
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og B2015: budgetårets priser

Politikområder
Rammebelagt
05.25.17 Særlige dagtilbud
og særlige klubber

Regnskab 2013
7.909.631

Budget 2014

Budget 2015

9.007.465

7.835.785

I Horsens Kommune er der en specialbørnehave. Specialbørnehaven Spiren er et særligt dagtilbud
under serviceloven, en § 32 institution.
Det betyder, at Spiren modtager børn, der pga. betydelig varig fysisk og/eller psykisk nedsat
funktionsevne, har et særligt behov for støtte, behandling m.v., der ikke kan dækkes gennem
ophold i et af de øvrige kommunale tilbud. Det kan f.eks. være børn der ikke udvikler sig, som man
forventer, forskellige former for hjerneskader, syndromer, kromosomforandringer, cerebral parese
(spasticitet), for tidligt fødte, børn med udviklingsforstyrrelser som autisme eller ADHD diagnoser.
Specialbørnehaven hører organisatorisk under dagtilbudsområdet.
Specialbørnehaven har en fysisk kapacitet op til 26 børn.
Specialbørnehaven Spiren har en personalegruppe med en høj faglig viden på specialområdet. En
viden der, med en højere grad af inklusion i alle dagtilbud, kan bruges som et videncenter i hele
kommunen.
Specialbørnehaven Spiren varetager ligeledes opgaven med småbørnsvejledning.
Weekendbørnehave
Som et særligt tilbud har Specialbørnehaven Spiren et aflastningstilbud, der drives efter § 32 i
Serviceloven. Weekendbørnehaven tilbydes til forældre med børn i Specialbørnehaven Spiren.
Tilbuddet, hvor 4-8 børn ad gangen kan tilbydes plads, omfatter aflastning i weekenden ud fra den
enkelte families behov med eller uden overnatning. Der kan holdes åbent i op til 26 weekender om
året.
Weekendtilbuddet finansieres fra aflastningsbudgettet på familie og forebyggelses område.
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Udvalg: Børne- og Skoleudvalget
Politikområde: Dagtilbudsområdet
Delområde: Tilskud til puljeordninger, private klubber og
privatinstitutioner
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og B2015: budgetårets priser

Politikområder
Rammebelagt
05.25.19 Tilskud til
puljeordninger, private
klubber og privatinstitutioner

Regnskab 2013

Budget 2014

19.307.442

Budget 2015

22.833.648

23.920.437

Der ydes tilskud til puljeordninger og private institutioner.
I budget 2015 er der afsat budget til 68 pladser i puljeordninger (børnehavepladser) og 282 pladser
private institutioner (112 vuggestuepladser og 170 børnehavepladser).
Tilskuddet til puljeordninger udgør i 2015 i alt 52.065 kr. pr plads.
Til private institutioner ydes der et drifts-, administrations og bygningstilskud.
Kommunens tilskud pr. år
(2015)
Tilskud pr. plads ved 0-2 årige
Driftstilskud
Administrationsbidrag
Bygningstilskud
Tilskud pr. plads ved 0-2 årige
Driftstilskud
Administrationsbidrag
Bygningstilskud

88.619
2.540
4.960
49.161
1.489
2.269

Herudover har de private institutioner mulighed for at søge tilskud til børn med særlige behov. I
budget 2015 er der afsat en pulje til dette formål på 1,039 mio. kr. (funktion 05.25.10 fælles
formål).
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Udvalg: Børne- og Skoleudvalget
Politikområde: Dagtilbudsområdet
Delområde: Sociale formål
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og B2015: budgetårets priser

Politikområder
Rammebelagt
05.57.72 Sociale formål

Regnskab 2013
421.171

Budget 2014

Budget 2015

1.100.192

744.953

Budgettet til funktion 05.57.72 sociale formål vedrører tabt arbejdsfortjeneste, her ydes 50 %
statsrefusion. Budgettet udgør netto 0,547 mio. kr.
Herudover er der på området budgetlagt midler til træningsredskaber og hjælpemidler til
træningen, 0,198 mio. kr.
Ved budgetaftalen til budget 2014 blev det besluttet, at midler til dagtilbud med særlige
inklusionsudfordringer forøges med 1,5 mio. kr. årligt. Formålet hermed er at sikre bedre
voksenkontakt for børn med særlige behov. Midlerne findes bl.a. ved en reduktion af centralt
fastsatte midler til hjemmetræning.

208

Udvalg: Børne- og Skoleudvalget
Politikområde: Dagtilbudsområdet
Delområde: Øvrige Sociale formål
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og B2015: budgetårets priser

Politikområder
Rammebelagt
05.58.99 Øvrige sociale
formål

Regnskab 2013

Budget 2014

36.094

Der er i budgettet afsat 0,037 mio. kr. til tilskud til Børnenes kontor.

37.879

Budget 2015
37.881
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Udvalg: Børne- og Skoleudvalget
Politikområde: Ungeenheden i Horsens
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og B2015: budgetårets priser

Politikområder
Rammebelagt
03.22.14 Ungdommens
Uddannelsesvejledning
(UU)
Budgetgaranteret område
03.30.45 Erhvervsgrunduddannelse (EGU)
I alt

Regnskab 2013

Budget 2014

Budget 2015

-601.648

4.680

0

1.209.035
607.387

1.287.292
1.291.972

878.485
878.485

Etablering af fælles ungeenhed
Organisatorisk er der etableret en fælles ungeenhed, hvis overordnede formål er at styrke Horsens
Kommunes strategiske målsætning om et generelt løft i uddannelsesniveauet i Horsens Kommune.
Ungeenheden løser opgaver, som er placeret under Beskæftigelsesudvalget, Økonomi- og
Erhvervsudvalget samt Børne- og Skoleudvalget.
Her beskrives ungeenhedens andel af Børne- og Skoleudvalget.
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Udvalg: Børne- og Skoleudvalget
Politikområde: Ungeenheden i Horsens
Delområde: Ungdommens Uddannelsesvejledning
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og B2015: budgetårets priser

Politikområder
03.22.14:
Rammebelagt
Ungdommens
Uddannelsesvejledning
udgiftsbudget
Ungdommens
Uddannelsesvejledning
indtægtsbudget
I alt

Regnskab 2013

Budget 2014

Budget 2015

14.866.066

11.756.781

10.388.220

-15.467.714
-601.648

-11.752.101
4.680

-10.388.220
0

Målgruppen for området er unge i alderen 13-25 år i Horsens Kommune.
Grundlaget for Ungdommens Uddannelsesvejlednings arbejde er lov om vejledning om valg af
uddannelse og erhverv, som Folketinget vedtog i 2003 med efterfølgende lovændringer (LBK 194
af 26/05 2010), og som pr. 1. august 2004 samlede al ungdomsuddannelsesvejledning i
kommunale vejledningscentre.
Ungdommens Uddannelsesvejledning er organiseret som et mellemkommunalt samarbejde og
Horsens Kommune har sammen med Hedensted Kommune dannet UU Horsens Hedensted. Hver
kommune betaler et fastsat bidrag, der dækker ledelse, administration, udvikling, koordination og
vejledning. Bidraget fastsættes i forhold til indbyggertal og et fælles serviceniveau for
vejledningsydelserne jævnfør Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning mellem
Hedensted og Horsens kommuner. Derudover er der mulighed for tilkøb efter fastlagt taxameter,
for eksempel EGU og særlige vejledningsydelser.
UU er en del af Ungeenheden i Horsens
Demografi
Ved UU er demografien genberegnet ift. aftale i Koordinationsudvalget mellem Horsens og
Hedensted kommuner. Demografi er genberegnet efter Horsens Kommunes nye
befolkningsprognose fra april 2014. Reguleringerne udgør i 2015, -1.822 kr., i 2016, -13.013 kr. og
i 2017 -17.350 kr. og 2018 -23.857 kr.
Økonomisk politik
Ungdommens Uddannelsesvejledning er et mellemkommunalt samarbejde. Der er ikke indarbejdet
en 1 % effektivisering ved UU.
Ungepakke II
UU fik i deres korrigerede budget 2013 indarbejdet budget til Ungepakke II. I UU´s korrigeret
budget 2014 indarbejdes der midler til videreførelse af ungepakke II indtil sommeren 2014.
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Lov og cirkulæreprogram - erhvervsskolereform
Reformen af erhvervsuddannelserne (EUD-reformen) omfatter nye initiativer, og ændringer af
eksisterende (Ungepakke II), med deraf følgende kommunaløkonomiske konsekvenser. Det
gælder særligt UU-vejledningen, som påvirkes gennem opgaveomlægninger og besparelser.
Økonomiske konsekvenser af ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv for UU
Horsens Hedensted er, at udgifts- og indtægtsbudgettet nedskrives med 1,3 mio. kr. i 2015.
Med Folketingets aftale om en reform af erhvervsuddannelserne indføres fra 1. august 2015 en ny
særlig ungdomsuddannelse, den kombinerede ungdomsuddannelse (KUU). Uddannelsen er udtryk
for det politiske kompromis, som kunne opnås om regeringens oprindelige udspil til en ny
fleksuddannelse. UU skal bl.a. varetage en række vejledningsopgaver i uddannelsen.
Horsens Kommune er reguleret ved lov og cirkulæreprogrammet med 0,1 mio. kr. i 2015 og 2016
samt -0,1 mio. kr. i følgende år. Betydningen af dette lovforslag er pt. indarbejdet ved
Uddannelsesområdets fælleskonti.
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Udvalg: Børne- og Skoleudvalget
Politikområde: Ungeenheden i Horsens
Delområde: Erhvervsgrunduddannelserne (EGU)
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og B2015: budgetårets priser

Politikområder
Ikke rammebelagt
Budgetgaranteret område
03.30.45 Erhvervsgrunduddannelse (EGU)

Regnskab 2013

1.209.035

Budget 2014

Budget 2015

1.287.292

878.485

Folketinget har vedtaget en række ændringer af lov om erhvervsgrunduddannelser (EGU).
Ændringerne, der trådte i kraft pr. 1. august 2007, indeholder blandt andet en skærpelse af
kommunernes pligt til at udbyde EGU. EGU i Horsens Kommune indgår organisatorisk i den nye
fælles ungeenhed.
Satserne for skoleydelsen, som kommunerne udbetaler til EGU-eleverne, mens de er i skoleforløb,
fastsættes på de årlige finanslove. På finansloven for 2014 er skoleydelsen fastsat til følgende pr.
uge: 670 kr. for EGU-elever under 18 år og 1.604 kr. for EGU-elever, der er fyldt 18 år.
Da EGU er omfattet af budgetgarantien, kompenseres Horsens Kommune samlet set for
lovændringen via bloktilskuddet. I Budget 2014 indarbejdes således en regulering af budgettet til
EGU på 0,485 mio. kr. årligt.
I 2013 var budgettet til EGU højere end i 2014 bl.a. fordi EGU blev tilført midler fra
Beskæftigelsesområdet til dækning af 25 ekstra EGU-pladser.
Den 1. januar 2014 træder kontanthjælpsreformen i kraft og alle unge under 30 år skal have en
uddannelse som grundlag for at få fast fodfæste i arbejds- og samfundslivet. Som led i en
sammenhængende ungeindsats for at løse denne opgave, forventer EGU Horsens at øge antallet
af årspladser.
Ved budgetopfølgning 2014 er EGU´s budget 2014 korrigeret i forhold til stigende antal EGUpladser. Der mangler stillingtagen til antallet af EGU-pladser i budget 2015, herunder efterfølgende
budgetregulering fra Beskæftigelsesudvalget.
Budgetgaranti regulering
EGU’s budget er reguleret med -0,409 mio. kr. årligt som følge af reguleringer via budgetgarantien.
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Udvalg: Børne- og Skoleudvalget
Politikområde: Teknik og Miljø
Delområde: Ejendomscenteret
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og B2015: budgetårets priser

Politikområder
Udvendig vedligehold,
udenomsarealer og
tekniske installationer
vedrørende Børne- og
Skoleudvalgets område

Regnskab 2013

26.948.039

Budget 2014

23.592.219

Budget 2015

23.708.538

Under Børne- og Skoleudvalgets budgetramme (Teknisk direktør) er der afsat 23,7 mio. kr. til
udvendig vedligehold, udenomsarealer og tekniske installationer.
Målsætningen er, at der gennem en optimal og prioriteret bygningsvedligeholdelse af høj kvalitet
sker en sikring af ejendomsværdi og sunde bygninger.
Endvidere indgår en prioritering af bygningsvedligeholdelsen i forhold til renoveringsopgaver og
energibesparende foranstaltningerne indenfor de kommunale ejendomme.
Ændringer til budget 2015
Budget til Ejendomscentret ved Lundagerskolen, Lundskolen, Daginstitution Langmark og
Daginstitution Lund er øget med samlet set 0,167 mio. kr. fra budget 2015 og frem.
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Hovedoversigt
Udvalg: Kulturudvalget
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets priser

Politikområder
Rammebelagt
Biblioteker
Museer
Musikaktiviteter
Idræt
Fritidsaktiviteter
Folkeoplysning
Ejendomscenter

Regnskab 2013

Ikke rammebelagt
Fritidsaktiviteter
Folkeoplysning
I alt

Budget 2014

Budget 2015

37.009.473
10.165.716
5.087.437
22.539.637
24.615.037
4.462.755
4.696.872

37.403.710
10.566.795
5.254.960
24.444.540
27.272.768
4.364.425
4.296.707

37.871.990
10.465.394
5.186.708
21.454.364
27.675.113
4.971.146
5.319.627

8.953.885
14.615.723
132.146.535

9.316.758
14.553.716
137.474.379

9.316.757
10.929.185
133.190.284

Generelle bemærkninger
Byrådet vedtog i 2011 en kulturstrategi for Horsens Kommune. Strategien skal lægge sporene for kulturlivet i Horsens Kommune og for Horsens som oplevelsesby. Kultur- og fritidsområdet skal videreudvikle kommunens positive image gennem store events og permanente
attraktioner. Borgerne skal have mulighed for daglig udfoldelse og oplevelser. Kommunens
kultur- og fritidsinstitutioner skal skabe aktiviteter af høj kvalitet i tidssvarende rammer.
Der arbejdes med indsatsområderne:
•
•
•
•
•

Den levende by
Kant og kvalitet
Kreative børn og unge
Horsens Kommune i bevægelse
Vi løfter i flok – flere løfter mere

I 2012 vedtog Byrådet en idrætspolitik for Horsens Kommune, hvor kursen for Kommunens indsats
på området blev sat, ligesom man gerne vil inspirere de mange aktører på området.
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Der arbejdes med otte hovedoverskrifter:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vi kører som et hold
Huse med mange muligheder
Spillet udvikler sig
Flere på banen
Brug indersiden
Center for talentudvikling
Team Danmark
Store sportsevents
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Udvalg: Kulturudvalget
Politikområde: Biblioteker
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets priser

Funktion
Rammebelagt
03.32.50 Folkebiblioteker

Regnskab 2013

Budget 2014

37.009.473

Budget 2015

37.403.710

37.871.990

Horsens Kommunes Biblioteker består af et hovedbibliotek i Horsens samt 6 lokalbiblioteker i
Brædstrup, Gedved, Hovedgård, Østbirk, Søvind og Endelave.
Bibliotekerne har – set på årsbasis – følgende gennemsnitlige ugentlige åbningstid: Horsens Bibliotek 46 timer, Endelave Bibliotek 2,5 timer, Brædstrup Bibliotek 98 timer (heraf 22,5 timer med
personalebetjening), Hovedgård Bibliotek 98 timer (heraf 13 timer med personalebetjening), Gedved Bibliotek 8 timer, Søvind Bibliotek 7 timer og Østbirk Bibliotek 98 timer (heraf 12 timer med
personalebetjening),
Brædstrup Bibliotek varetager en række borgerserviceopgaver (udstedelse af pas, fornyelser af
kørekort, og hjælp til selvbetjeningsløsninger).
Bibliotekerne betjener endvidere – mod betaling - Statsfængslet Østjylland, Horsens Gymnasium,
Horsens Statsskole og medarbejderne på arbejdspladsen DSV A/S. Horsens kommunes biblioteker afvikler bibliotekssystem for alle folke- og skolebiblioteker i kommunen i samarbejde med Pædagogisk Udviklingscenter (PUC).
Horsens kommunes biblioteker er arrangør af Krimimessen. Bibliotekerne medvirker til at fremme
borgernes digitale kvalifikationer gennem et omfattende kursustilbud.
Der er etableret børnehavebiblioteker i 11 institutioner i kommunen, og biblioteket formidler desuden depotlån til 41 børneinstitutioner og ca. 400 kommunale dagplejere. Endvidere leveres der
materialer til ca. 60 ”biblioteket-kommer-lånere”, dvs. brugere som af helbredsmæssige årsager er
afskåret fra at benytte bibliotekerne.

Forudsætninger
Mål 2015, baseret på resultater i 2012-13:
Resultat 2012

Resultat
2013
570.000
190.000
323.000
120
1.325
140

Udlån (ekskl. fornyelser)
553.800
Download af digitale medier
193.230
Besøg
326.500
Antal afholdte internetkurser
110
Antal deltagere i internetkurser
1.481
Antal børne- og voksenarrangementer
166
Antal deltagere i arrangementer, udover
Krimimessen
5.600
* Ny opgørelsesmetode for downloads i 2014
Det forventede personaleforbrug udgør ca. 48 fuldtidsstillinger i 2015.

5.800

Mål 2014

Mål 2015

542.000
100.356*
324.000
120
1.400
140

540.000
125.000
325.000
120
1.400
140

6.000

6.000
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Udvalg: Kulturudvalget
Politikområde: Museer
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets priser

Funktion
Rammebelagt
03.35.60 Museer
03.35.64 Andre kulturelle
opgaver
I alt

Regnskab 2013

Budget 2014

Budget 2015

9.720.211

9.900.937

9.804.027

445.505
10.165.716

665.858
10.566.795

661.367
10.465.394

Museum Horsens
Museum Horsens arbejder som et statsanerkendt museum under den til enhver tid gældende museumslovs vilkår og er i henhold til denne forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring,
forskning og formidling at varetage en nærmere afgrænset del af kunsthistorien og kulturhistorien.
Folketinget har vedtaget en ny museumslov, der vil ændre vilkårene for museets arbejde i fremtiden. Der stilles bl.a. større krav om forskning på museerne.
Museum Horsens består af:
Horsens Museum inkl. Byarkivet og Fængselsmuseet
Horsens Kunstmuseum inkl. Billedskolen
Horsens Museum
Museet og Byarkivet er byens historiske vidensbank. Den indsamlede og akkumulerede viden formidles videre til borgerne gennem udstillinger, digitale platforme, foredrag, byvandringer og udgivelse af bøger og artikler om byens og egnens historie.
Ifølge Museumslovens kap. 8 er Museum Horsens for Kulturstyrelsen ansvarlig for det lovpligtige
arkæologiske arbejde i Horsens og Hedensted Kommuner. Museet skal desuden udføre det lovpligtige kulturhistoriske/etnologiske undersøgelsesarbejde i Horsens Kommune.
Der beskæftiges 20 medarbejdere, heraf er 2 rengøring, 3 i seniorjob og 7 ansat i fleksjobs. Til
sammen udgør de knap 14,8 årsværk.
Herudover beskæftiges pt. 27 andre personer. 7 arkæologiske medarbejdere finansieret via indtægtsdækket arkæologisk virksomhed, 4 timelønnede weekendvagter på museet på Sundvej, 6
timelønnede rundvisere på Fængselsmuseet samt 10 medarbejdere, der arbejder i museets fængselsafdeling i forskellige former for projektansættelse, praktik, løntilskudsjob og arbejdsprøvning.
Højst prioriterede arbejdsopgaver i 2015 vil dels være det fortsatte arbejde med registrering af den
internationalt enestående samling af genstande i Fængselssamlingen, dels den store formidlingsog udstillingsmæssige satsning på at få åbnet etape 2 af udstillingen i Fængselsmuseet. Der vil
kun være ressourcer til få mindre udstillinger på Byarkivet og på Horsens Museum.
Derudover satses fortsat på formidling i byrum og i landskabet, bl.a. under kulturaftaleprojektet
”SPOR”, samt på fortsat udvikling af digitale tilbud til brugerne.
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Horsens Kunstmuseum
Horsens Kunstmuseum udstiller moderne kunst og foretager rundvisninger i udstillinger og samlinger. Derudover gennemføres arrangementer i relation til den kunstneriske virksomhed.
Kunstmuseet samarbejder med erhvervslivet gennem Horsens Kunstmuseums erhvervsklub.
Der forventes i 2015 gennemført 4 udstillinger af forskellig størrelse og karakter. Museets egen
indtjening forventes at blive på samme niveau som tidligere år. Erhvervsklubben forventes videreført på nuværende niveau.
Personaleressourcer ved Horsens Kunstmuseum svarer til 6,2 fuldtidsansatte.
Billedskolen
Billedskolen er en del af Horsens Kunstmuseum og dets aktiviteter. Billedskolen tilbyder undervisning til børn i fritiden samt til børnehaver og skoleklasser. Hensigten med undervisningen er at
styrke børn og unges udfoldelses- og udviklingsmuligheder på kunst- og designområdet. Der arbejdes med et bredt sammensat kursustilbud, hvor der ikke skelnes imellem eksperimenterende og
traditionelle kunstformer
Samarbejdsprojekter i det offentlige rum udvikles med partnere i Horsens, f.eks. Horsens Kunstmuseum, erhvervsvirksomheder og byens øvrige kulturskoler.
Personalet omfatter 1 kunstnerisk og pædagogisk leder, ansat 14,6 timer ugentligt, 12 timers administration samt 1 underviser (240 timer/år).
Der er afsat 0,7 mio. kr. til drift af Billedskolen, heraf 0,2 mio. kr. til gennemførelse af en tegnefestival.
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Udvalg: Kulturudvalget
Politikområde: Musikaktiviteter
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets priser

Funktion
Rammebelagt
03.35.63 Musikarrangementer

Regnskab 2013
5.087.437

Budget 2014
5.254.960

Budget 2015
5.186.708

Horsens Musikskole
Musikskolens opgave er at udvikle børn og unges musikalske evner samt dyrke musikalske og
musiske fællesskaber. Tilbuddet retter sig mod alle 0-25-årige i kommunen.
Musikskolen vil møde alle børn og unge i kommunen, så de kan opdage, hvilke evner de har for
selv at synge og spille. Det sker via decentral og central undervisning samt et omfattende samarbejde med skoler, daginstitutioner samt ved koncerter og åbne aktiviteter.
Musikskolen underviser cirka 2.400 børn og unge i længere forløb hvert år. Heraf modtager ca.
1.000 elever undervisning hele året. Desuden gennemføres over 60 arrangementer, ture og koncerter hvert år.
Musikskolens undervisning gennemføres efter de retningslinjer, der meddeles af Bekendtgørelse
for Musikskoler og finansieres primært ved kommunalt tilskud, statstilskud og brugerbetaling.
Undervisningen foregår decentralt på 10 folkeskoler, i egne lokaler i Brædstrup, i daginstitutioner
og fra august 2014 på ”Midtbyskolen” i Horsens. Musikskolen har 47 medarbejdere svarende til 21
stillinger på fuld tid, heraf 42 undervisere som deler cirka 17 fuldtidsstillinger.
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Udvalg: Kulturudvalget
Politikområde: Idræt
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets priser

Funktion
Rammebelagt
03.32.31 Stadion og
idrætsanlæg

Regnskab 2013
22.539.637

Budget 2014
24.444.540

Budget 2015
21.454.364

Området omfatter Forum Horsens samt 11 kommunale idrætshaller, 1 svømmesal og alle boldbaner (bl.a. 71 fodboldbaner) i Horsens Kommune. Der er ansat 33 medarbejdere til varetagelse af
opgaverne i Forum Horsens, Aqua Forum, Casa Arena og hallerne. Der tilstræbes en effektiv drift
af de kommunale idrætsanlæg ved hjælp af digitaliseringsprojekter – selvbetjening, booking og
timefordeling.
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Udvalg: Kulturudvalget
Politikområde: Idræt
Delområde: Forum Horsens
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets priser

Funktion
Rammebelagt
03.32.31 Stadion og
idrætsanlæg

Regnskab 2013
10.684.521

Budget 2014
11.305.722

Budget 2015
11.364.496

Forum Horsens
Mødested for idræt, konferencer og andre større arrangementer. Forum Horsens rummer faciliteter
i form af svømmehal, idrætshaller og stadion.
Forum Horsens anvendes til eliteidræt, skoleidræt, svømning, foreningsaktiviteter, kultur- og
idrætsarrangementer, møder og konferencer.
I samarbejde med arrangører gennemføres kultur- og fritidstilbud på elite- og breddeniveau til alle
aldersgrupper.
Forum Horsens tilstræber at medvirke til en positiv profilering af kommunen ved at tiltrække arrangementer med national og international interesse.
Forudsætninger
Forventet aktivitetsniveau:
Antal besøgende i Aqua Forum i alt
Antal arrangementsdage i Forum Horsens
Antal besøgende i alt

300.000
110
550.000

Indtægterne i Forum Horsens er afhængige af, at antallet af arrangementsdage og besøgstallet i
Aqua Forum fastholdes samt at AC Horsens deltager i den bedste række i den danske fodboldturnering.
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Udvalg: Kulturudvalget
Politikområde: Idræt
Delområde: Haller og idrætsanlæg
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets priser

Funktion
Rammebelagt
03.32.31 Stadion og
idrætsanlæg

Regnskab 2013
11.855.116

Budget 2014
13.138.818

Budget 2015
10.089.868

Haller og idrætsanlæg
Udover Forum Horsens er der 20 idrætsanlæg, 11 kommunale haller og 1 svømmesal under
Kulturudvalgets idrætsområde.
Haller og idrætsanlæg anvendes af skole og fritidsbrugere. Efter anlæggelse af kunstgræsbaner, anvendes de udendørs anlæg hele året. Der er ikke optalt besøgstal.
Drift af anlæggene sker med udgangspunkt fra Forum Horsens. Der tilstræbes effektiv drift af
de kommunale anlæg ved hjælp af digitaliseringsprojekter – brugerbetjening, booking og
timefordeling.
I Horsens Kommune er der registreret 116 idrætsforeninger med 17.185 aktivitetsmedlemmer
under 25 år og 11.686 aktivitetsmedlemmer over 25 år som benytter fritidsfaciliteterne. Herudover anvendes faciliteterne til diverse kulturelle arrangementer.
Reduktionen i budget 2015 skyldes beslutningen om overdragelse af budget for udenomsarealer til Ejendomscenteret. På kultur- og fritidsområdet anvendes midlerne bl.a. til drift
af fodboldbaner inkl. kontakt til foreninger og servicering af brugere. Der arbejdes p.t. med
den endelige udformning af opgaveløsningen.
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Udvalg: Kulturudvalget
Politikområde: Fritidsaktiviteter
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets priser

Funktion
Rammebelagt
00.25.13 Andre faste
ejendomme
00.32.31 Stadion og
idrætsanlæg
03.35.60 Museer
03.35.62 Teatre
03.35.63 Musikarrangementer
03.35.64 Andre kulturelle
opgaver

Regnskab 2013

Ikke rammebelagt
03.35.62 Teatre
I alt

Budget 2014

Budget 2015

673.593

657.668

541.321

9.633.520
1.570.221
2.922.465

10.421.557
1.586.108
2.999.994

9.983.467
2.446.044
2.996.414

686.510

562.439

545.845

9.128.728

11.045.002

11.162.022

8.953.885
33.568.922

9.316.758
36.589.526

9.316.757
36.991.870

Rammebelagt

00.25.13 Andre faste ejendomme
Håndværkerforeningen 0,9 mio. kr.
Horsens Kommune solgte i 2007 Håndværkerforeningen. Der betales leje af lokaler i Håndværkerforeningen, indtil de faste brugere af huset kan tilbydes andre egnede lokaler.
Leje af mobiltelefonmaster -0,3 mio. kr.
Indtægt for opstilling af master på idrætsanlæg.

00.32.31 Stadion og idrætsanlæg
Selvejende haller 8,1 mio. kr.
Driftstilskud til 6 selvejende haller.
Fritid 2,2 mio. kr.
Drift af klubhuse, fritidscentre, udendørsanlæg, tennisbaner med videre.
Forum Horsens, forpagtningsindtægt -0,3 mio. kr.
Indtægt fra forpagtningsaftale mellem Forum Horsens Fonden og Horsens Kommune.

03.35.60 Museer
Driftstilskud til Industrimuseet udgør 2,4 mio. kr. Herudover ydes driftstilskud til Idrætsarkivet og
Glud Museum. Tilskud til Industrimuseet er i budget 2015 forhøjet med 0,8 mio. kr. til udvikling af et
tilbud, der kan give elever i folkeskolen en større forståelse for uddannelses- og
beskæftigelsesmulighederne indenfor håndværks- og industriområdet.
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03.35.62 Teatre
Horsens Teaterfestival 0,4 mio. kr.
Horsens Teaterfestival byder på et program, der består af ca. 35 af de aktuelt bedste danske
børne- og ungdomsforestillinger. Programmet lægges i samarbejde med et dramaturgiat, bestående af 4 fagfolk. Programmet sammensættes under hensyntagen til genre og aldersspredning og
med vægt på kvalitet, således at festivalen samlet giver et billede af dansk børne- og ungdomsteater.
I løbet af en weekend i september måned opføres 80 - 100 forestillinger på centrale spillesteder i
byen, og det forventes, at der kan uddeles ca. 8.000 billetter i forbindelse med festivalen. Herudover består festivalen af faglige arrangementer, udenlandsk gæstespil og aktiviteter i bybilledet.
Der er ansat en projektkoordinator til planlægning og gennemførelse af Horsens Teaterfestival.
Komediehuset 2,0 mio. kr.
Komediehuset udbyder en lang række hold med teater og dans for aldersgrupper fra 5 år til
voksne. Holdundervisningen er udbygget med mange tilbud, hvor børn og unge deltager i aktiviteter, projekter og forestillinger på tværs af holdene og på tværs af aldersgrupper.
Komediehuset arrangerer en række tilbud for børn og unge i sommerferie, efterårsferie og vinterferie.
Komediehuset har en lang række tilbud til skoler og institutioner. Dramateket, der er en integreret
del af det nye Komediehus, giver børn mulighed for at gennemgå 3 timers forløb, hvor de både
oplever og selv agerer. Desuden tilbydes teaterprojekter til skoler, hvor både proces og resultat er
med et højt ambitionsniveau.
Bortset fra Komediehusets leder er alle instruktører freelance ansatte, hvis løn hovedsaglig dækkes af indtægter fra elevbetaling, projekter og forestillinger. Denne konstruktion muliggør, at Komediehuset kan indgå i samarbejde med en bred vifte af aktiviteter i byen, hvor Komediehusets instruktører og unge skuespillere producerer indslag. Dette ikke mindst på Fængslet.
Da løn til instruktørerne hovedsageligt er brugerfinansieret, oprettes der principielt det antal hold
og de aktiviteter, der efterspørges, såfremt der er lokaler og kvalificerede instruktører til rådighed.
De afsatte midler dækker løn til leder, drift af lokaler og administration samt udgifter til teknik, rekvisitter og kostumer.
I forbindelse med flytning fra Søndergade 15 til ”Midtbyskolen” i 2014 skal der ske en tilpasning af
budget 2015 til drift af lokaler.
Tilskud til Teaterforeningen HNT og Horsens Amatørteater 0,4 mio. kr.
Teaterturne og børneteater 0,1 mio. kr.
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03.35.63 Musikarrangementer
Pulje til musikformål 0,5 mio. kr.
Musikpuljens midler uddeles én gang årligt efter Kulturudvalgets beslutning til offentlige koncerter, festivaler og andre musikarrangementer indenfor alle musikalske genrer.

03.35.64 Andre kulturelle opgaver
Kulturpuljen 0,3 mio. kr.
Formålet med Kulturpuljen er at støtte og opmuntre til en levende og aktiv kulturudvikling i Horsens
Kommune. Der kan for eksempel søges støtte til projekter indenfor genrerne billedkunst, teater,
litteratur, dans og bevægelse, kulturarv eller børnekultur.
Mellembyernes kulturpulje 0,2 mio. kr.
Formålet med Mellembypuljen er at understøtte de stærke kulturelle kræfter i kommunernes Mellembyer for at sikre en levende og aktiv kulturudvikling i hele Horsens Kommune. Formålet er således at skabe kultur- og fritidsaktiviteter i Mellembyerne.
Europæisk Middelalder Festival 2,2 mio. kr.
Europæisk Middelalder Festival afholdes for 21. gang i 2015. I 2013 flyttede festivalen fra midtbyen, og den afholdes nu indenfor og udenfor murene ved FÆNGSLET. Festivalen er både et
middelaldermarked, hvor man kan købe forskellige varer og smage spændende middelaldermad,
en festival hvor man kan opleve gøgl, teater, musik, ridderturneringer m.m. og et levende museum,
hvor man kan se arbejdende værksteder og spændende feltlejre samt kommunikere med de historisk interesserede deltagere. Festivalen har deltagere fra ca. 10 europæiske lande, 120 bodholdere
og håndværkere, 10 musikgrupper, 10 gøgler- og teatergrupper og 6 ridder- og kampgrupper, i alt
ca. 4.000 aktive deltagere hvoraf en stor del kommer fra 8700-området. Der er gratis entré til festivalområdet. Der er ansat en projektleder til planlægning og gennemførelse af festivalen.
Klassisk musikfestival 0,3 mio. kr.
Den klassiske musikfestival Holmboe i Horsens afholdes 13. - 15. marts 2015. Festivalen har, med
komponisten Vagn Holmboe som omdrejningspunkt, til formål at præsentere klassisk og ny musik
for et bredt publikum i Horsens Kommune.
Formålet opfyldes ved afholdelse af traditionelle koncerter samt mere udviklingsorienterede musikbegivenheder, der går på tværs af genrer og publikumsgrupper. De bringer musikken ud af koncertsalene og i nærkontakt med et nyt publikum. Det sker bl.a. med events i gadebilledet, skabt i
nære samarbejder med andre kulturaktører i kommunen.
Festivalen har tradition for et stærkt fokus på børn og unge og samspillet mellem amatører og
professionelle.
Musikstedet 2,6 mio. kr.
Musikstedet arbejder for og med det lokale rytmiske musikmiljø. Dels ved at stille fysiske faciliteter
til rådighed, dels ved at afvikle egne - og støtte andres - tiltag, projekter og ideer til udvikling. Musikstedet fungerer som lokal konsulenttjeneste indenfor rådgivning, netværksdannelse og målrettet
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udviklingsarbejde med lokale talenter. Musikstedet indgår i tæt samarbejde med spillestedet KulisseLageret med henblik på at udvikle og formidle lokale talenter til en professionel scene.
Musikstedet er fysisk placeret i Søndergade 15 og varetager administrationen af bygningen, der
huser Musikskolens administration og delvise undervisning. Musikstedet varetager den daglige drift
af spillestedet, KulisseLageret, og er således i tæt kontakt med byens koncertarrangørforeninger.
Musikstedet har ikke et fast medlemstal, men servicerer det samlede rytmiske musikmiljø i kommunen, primært med fokus på amatører og vækstlag. Forudsætningen for et dynamisk, levende,
produktivt og udviklende miljø er tidssvarende rammer, professionel vejledning og udviklende tiltag
i form af læring, promovering, netværk, branchekendskab og sceneadgang.
Musikstedet huser 5 øvelokaler med p.t. 12 bands/solister, hvilket svarer til 60 faste brugere. Antallet af brugere tilknyttet Musikstedets øvrige aktiviteter registreres ikke.
Musikstedet er fast bemandet med en fuldtidsansat leder, der også fungerer som leder af KulisseLageret, en arrangementskoordinator 30 timer ugentligt, en administrativ medarbejder 17 timer
ugentligt og rengøring 12 timer ugentligt.
I forbindelse med ændringer i lejemålet Søndergade 15 skal der ske en tilpasning af budget 2015
til drift af lokalerne.
Eliteidræt 1,1 mio. kr.
Horsens kommune er en af landets 21 elitekommuner. Aftalen med Team Danmark har til formål at
udvikle eliteidrætten i kommunen, men i særdeleshed at fremme vilkårene for talenterne, så de får
optimale muligheder for at videreudvikle deres talent. Samarbejdet omfatter også udviklingen af
idrætsskoler, som er folkeskoler med et udvidet idrætstilbud, samt fleksible uddannelses-, bolig- og
jobmuligheder for talenter og eliteudøvere. Specialforbundene har godkendt de prioriterede
idrætsgrene i Horsens, og de lokale klubber er en del af specialforbundenes samlede talentudviklingsstrategi.
Diverse lejemål 1,3 mio. kr.
Der afholdes udgifter til leje af lagerlokaler på Fuglevangsvej. Herudover resterer der 0,8 mio. kr.
afsat til drift af Kulturstationen, der ikke er blevet opført.
Kultursamarbejde 4-byer 0,4 mio. kr.
Der er indgået en Kulturaftale i perioden 2012 – 2015 mellem Kulturministeriet og Region Østjysk
Vækstbånd, der omfatter kommunerne Randers, Silkeborg, Viborg og Horsens. Der arbejdes med
byudvikling, ungekultur og kulturarvsspor i landskabet.
Kulturaktiviteter Midtby og Havn 0,8 mio. kr.
Ved at skabe liv og aktiviteter i Horsens midtby og på havnen er der sat fokus på at gøre byen til et
attraktivt sted at opholde sig for byens borgere og gæster Der arbejdes med brugerdreven innovation, udvikling af byrum og one-stop-shop princip. Budgettet anvendes også til drift af Kuben.

227

Særlige kulturbegivenheder 0,5 mio. kr.
Fra 2015 afsættes 0,5 mio. kr. årligt til events og aktiviteter, der i samarbejde med foreninger, forretningsdrivende og andre relevante aktører fortsat kan brande Horsens med kultur- og idrætsbegivenheder i Horsens midtby og på de bynære havnearealer.
Skøjtebane på Rådhustorvet 0,1 mio. kr.
Der er afsat midler til den årlige opsætning og nedtagning af skøjtebanen.
Kulturby 2017 0,4 mio. kr.
Horsens Kommune deltager i projektet Århus som europæisk Kulturhovedstad 2017 sammen med
de øvrige kommuner i Region Midtjylland samt Region Midtjylland.
Horsens Kommune er garanteret, at der vil være aktiviteter i Horsens Kommune for et beløb
mindst på størrelse med det tilskud, som Horsens betaler til Aarhus 2017.
Aarhus 2017 er ikke blot et kunst- og kulturprojekt. Projektet vil bl.a. sætte fokus på byudvikling,
integration, erhvervsudvikling, turisme, infrastruktur og internationale samarbejder. Et gennemgående aspekt ved 2017 er, at initiativer og projekter skal afspejle en høj grad af inddragelse og deltagelse.
Programaktiviteter er lanceret allerede fra 2013, da mange af projekterne er koblet til langsigtede
strategier, mens andre nystartede initiativer skal modnes og videreudvikles. I perioden 2013-16
fokuseres der på strategisk udvikling af de kulturelle og kreative miljøer. Projektet kulminerer i
2017 med et helt års intense, festlige og berigende oplevelser.
Tilskud til arrangementer i Forum Horsens 0,3 mio. kr.
I henhold til forpagtningsaftale med Forum Horsens Fonden skal indtægter fra forpagtningsafgift
anvendes til imageskabende arrangementer i Forum Horsens. I princippet anvendes de midler, der
afregnes fra Fonden.
Diverse 0,7 mio. kr.
På området findes endvidere budget til bygningsdrift af ejendomme, der anvendes til foreningsaktiviteter, driftstilskud til forskellige foreninger og lokalarkiver.
Ikke rammebelagt

03.35.62 Teatre
Horsens Ny Teater 9,3 mio. kr.
Horsens Kommune har indgået driftsaftale med Horsens Ny Teater.
Der afvikles årligt omkring 150 større og mindre arrangementer og forestillinger, hvor ca.
50.000 gæster besøger Horsens Ny Teater.
Horsens Kommune disponerer over 50 arrangementsdage på Horsens Ny Teater.
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Horsens Ny Teater er forpligtet til i sit samlede repertoire at præstere en spændvidde i programudbuddet, der tilgodeser mange genrer, og som spænder fra amatørbaserede aktiviteter
til professionel optræden på højt niveau.
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Udvalg: Kulturudvalget
Politikområde: Folkeoplysning
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets priser

Funktion
Rammebelagt
03.38.70 Fælles formål
03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde
03.38.75 Fritidsaktiviteter
uden for folkeoplysningsloven

Regnskab 2013

Ikke rammebelagt
03.38.70 Fælles formål
03.38.72 Folkeoplysende
voksenundervisning
03.38.74 Lokaletilskud
I alt

Budget 2014

Budget 2015

15.938

95.699

137.576

3.883.494

3.938.104

3.711.241

563.323

330.622

1.122.329

3.782.330

3.624.542

0

3.378.224
7.455.169
19.078.478

3.788.498
7.140.676
18.918.141

3.788.499
7.140.686
15.900.331

Efter Lov om støtte til Folkeoplysning afsætter Byrådet en samlet beløbsramme til området.
Rammebelagt

03.38.70 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.
Budgettet anvendes til møder, konferencer m.v.

03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde
Beløbet på konto 03.38.73 anvendes til aktivitetstilskud med videre til cirka 180 børne-, ungdoms- og idrætsforeninger med cirka 33.920 medlemmer, hvoraf en del er medlem af flere
foreninger. Midlerne anvendes i henhold til Byrådets retningslinjer.

03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven
Folkeoplysningsrådets udviklingspulje 0,15 mio. kr.
Idrætsklinikken 0,05 mio. kr.
Horsens Kommunes Idrætspris 0,2 mio. kr.
Diverse tilskud til opkridtning, rengøring m.m. 0,075 mio. kr.
Lejeudgifter oplysningsforbund (FOF og AOF) 0,5 mio. kr.
Lokaletilskud til de oplysningsforbund der har etableret sig i egne lokaler, som afløsning for
lokaler, der tidligere var stillet til rådighed i Horsens Uddannelsescenter.
Foreninger i folkeskolen 0,15 mio. kr.
I 2015 og 2016 flyttes 0,15 mio. kr. fra skoleområdet. Den nye folkeskolelov åbner mulighed for at
foreninger – f.eks. idrætsforeninger – kan løse særlige opgaver på skolerne, for at realisere folke-
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skolens overordnede målsætninger. Der skal høstes erfaringer med denne model i praksis. Resultaterne ønskes evalueret hvert år.
Ikke rammebelagt

03.38.70 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.
I forbindelse med salget af Horsens Uddannelsescenter nulstilles det tidligere afsatte budget under
Kulturudvalget til udgifter til oplysningsforbund i HUC-bygningen.

03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning
Beløbet på konto 03.38.72 anvendes til undervisningstilskud med mere til 17 oplysningsforbund med 17.420 undervisningstimer. Midlerne anvendes i henhold til Byrådets retningslinjer.

03.38.74 Lokaletilskud
Beløbet på konto 03.38.74 anvendes til lokaletilskud til egne og lejede aktivitets- og undervisningslokaler i cirka 102 børne- og ungeforeninger.
De afsatte beløb på området fordeles på grundlag af indsendte ansøgninger og afsluttede
regnskaber i henhold til Folkeoplysningsloven og Byrådets retningslinjer.
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Udvalg: Kulturudvalget
Politikområde: Ejendomscenter
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets priser

Funktion
Rammebelagt
00.32.31 Stadions og
idrætsanlæg
03.32.50 Folkebiblioteker
03.35.60 Museer
03.35.63 Musikarrangementer
03.35.64 Andre kulturelle
opgaver
I alt

Regnskab 2013

Budget 2014

Budget 2015

1.975.102
745.625
136.892

2.787.061
118.508
331.647

3.766.636
118.508
331.636

0

18.036

18.037

1.839.253
4.696.872

1.041.455
4.296.707

1.084.810
5.319.627
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Udvalg: Kulturudvalget
Politikområde: Ejendomscenter
Delområde: Forsamlingshuse
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets
priser

Funktion
Rammebelagt
03.35.64 Andre kulturelle
opgaver
I alt

Regnskab 2013
496.800
496.800

Budget 2014
675.494
675.494

Budget 2015
675.490
675.490
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Udvalg: Kulturudvalget
Politikområde: Ejendomscenter
Delområde: Vedligeholdelse af Biblioteker, Museer, Musikaktiviteter,
Idræt, Fritidsaktiviteter
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets
priser

Funktion
Rammebelagt
00.32.31 Stadions og
idrætsanlæg
03.32.50 Folkebiblioteker
03.35.60 Museer
03.35.63 Musikarrangementer
03.35.64 Andre kulturelle
opgaver
I alt

Regnskab 2013

Budget 2014

Budget 2015

1.975.102
745.625
136.892

2.787.061
118.508
331.647

3.766.636
118.508
331.636

0

18.036

18.037

1.342.453
4.200.072

365.961
3.621.213

409.320
4.644.137
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Hovedoversigt
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og B2015: budgetårets priser

Politikområder

Regnskab 2013

Budget 2014

Budget 2015

Rammebelagt
Ejendomme
Natur og Miljø
Trafik og Vej
Kollektiv trafik og havne

-6.644.066
12.922.662
68.480.926
30.821.300

-12.000.137
12.907.922
69.205.592
946.925

-18.666.761
12.473.683
68.623.562
937.351

Ikke rammebelagt
Ejendomme
Natur og Miljø
Trafik og Vej
Kollektiv trafik og havne
Service & Beredskab

0
0
15.980.817
13.556.266
0

45.352
-64.396
19.059.543
34.282.929
9.522.659

45.326
-709.977
19.786.465
34.287.449
9.522.646

BUM-model
Service & Beredskab

-2.864.630

-2.868.782

0

Brugerfinansieret områder
Affald og Genbrug

-4.958.821

-2.359.643

-11.556.356

127.294.454

128.677.964

114.743.388

I alt

Generelle bemærkninger
Teknik- og Miljøudvalgets mission
Teknik og Miljøområdet varetager planlægnings-, udviklings-, anlægs-, drifts- og
myndighedsopgaver inden for arealanvendelses-, teknik-, natur-, miljø- og forsyningsområdet.
Opgaverne varetages ud fra de af Byrådet fastlagte kriterier og med henblik på at skabe størst
mulige værdi på baggrund af de til enhver tid fastlagte økonomiske-, kvalitetsmæssige- og
tidsmæssige rammer.

Teknik- og Miljøudvalgets vision
Udvalgets vision er gennem et konstruktivt samarbejde at bidrage til, at Horsens Kommunes vision
opfyldes.
Udvalget vil træffe helhedsorienterede beslutninger, som sikrer borgerne og erhvervslivet i
Horsens Kommune optimale vilkår inden for de ressortområder, som henhører under udvalget.
Udvalget vil sikre, at borgere og erhvervsliv får det højest mulige serviceniveau inden for de
økonomiske rammer, som byrådet stiller til rådighed for området.
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Effektiviseringer
Byrådet har besluttet, at der i kommunens budget indarbejdes en effektivisering på 1 % pr. år.
Effektiviseringen er i Teknik og Miljø indarbejdet generelt over hele budgetområdet.

Budgetbemærkninger
Teknik og Miljø varetager en række indtægtsdækkede opgaver og indhenter indtægter af en
betragtelig størrelse i forhold til de samlede udgifter. Det betyder, at mindre nettobudgetter kan
dække over større udgifts- og indtægtsbudgetter.
Teknik og Miljøs nettobudget er derfor opdelt på både indtægter og udgifter for at skabe et større
overblik over den samlede økonomi.
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Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Politikområde: Ejendomme
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og B2015: budgetårets priser

Funktion
Rammebelagt
00.25.10 Fælles formål

Regnskab 2013

Budget 2014

Budget 2015

U
I
N

749.017
-13.400
735.617

563.450
2.916.598
3.480.048

-7.124.858
2.916.593
-4.208.265

00.25.11 Beboelse

U
I
N

3.684.673
-3.361.132
323.541

2.498.322
-3.380.317
-881.995

2.499.939
-3.381.620
-881.681

00.25.12 Erhvervsejd.

U
I
N

288.398
-646.058
-357.660

212.998
-598.320
-385.322

235.353
-620.684
-385.331

00.25.13 Andre faste ejd.

U
I
N

5.916.810
-13.024.738
-7.107.928

9.771.847
-12.086.064
-2.314.217

4.222.909
-3.734.997
487.912

00.32.35 Andre fritidsfac.

U
I
N

75.755
-169.788
-94.033

375.648
-378.073
-2.425

2.310
0
2.310

02.35.40 Havne

U
N

0
0

3.017
3.017

3.011
3.011

05.32.30 Ældreboliger

U
I
N

0
-143.604
-143.604

8.744.843
-20.644.086
-11.899.243

10.982.822
-24.667.539
-13.684.717

U
I
N

0
0
0

498.488
-453.136
45.352

498.466
-453.140
45.326

N

-6.644.067

-11.954.785

-18.621.435

Ikke rammebelagt
00.25.13 Andre faste ejd.

I alt
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00.25.11 - 13 Faste ejendomme
Politikområdet dækker indtægter og udgifter hovedsageligt forbundet med kommunens
udlejningsejendomme, offentlige toiletbygninger samt midlertidig drift af ejendomme erhvervet til
andet formål eller tænkt solgt.
Målsætning
Kommunalt nybyggeri, om- og tilbygning samt bygningsvedligeholdelse skal gennemføres i høj
kvalitet med henblik på at sikre sunde og funktionelle bygninger.
Fokus rettes mod optimering af drift af kommunale bygninger herunder energibesparende
foranstaltninger og sikring af bygnings- og løsøreværdier.
Større vedligeholdelsesopgaver og istandsættelser på kommunale bygninger gennemføres som en
koordineret indsats mellem anlægsbevilling og energibesparende foranstaltninger.
Der er i budgettet indarbejdet forventede effektiviseringer og besparelser via lokaleoptimeringer for
i alt 8,57 mio. kr. Effektiviseringerne og besparelserne skal hentes på hele Ejendomscentrets
ejendomsportefølje – hovedsageligt på ejendomme indenfor andre udvalgsområder.
Effektiviseringerne og besparelserne vil efterfølgende blive ”høstet” ved udkontering til de øvrige
udvalgsområder.
Forudsætninger for områdets konti
Alle data vedrørende den aktuelle tilstand i kommunale bygninger og disses tekniske installationer
indføres løbende i Teknik- og Miljøområdets program for bygningsvedligeholdelse.
Handlingsplan
Bygningssyn gennemføres hvert år på ca. 50 % af en kommunal bygningskategori. Lovpligtig
energimærkning af kommunens bygninger opretholdes.

00.25.11 Beboelsesejendomme
Kommunen ejer en lang række beboelsesejendomme henholdsvis kommunale, almene, ældre- og
plejeboliger, sociale bofællesskaber og institutioner samt fritliggende ejendomme og huse, der
tilsammen indeholder over 400 beboelseslejligheder.

00.25.12 Erhvervsejendomme
Kommunen ejer 2 erhvervsejendomme med 3 lejemål.

00.25.13 Andre faste ejendomme
Kommunen ejer 9 ejendomme og administrerer ca. 22 lejemål.
Heraf er en del ejendomme, købt med henblik på nedrivning i forbindelse med byggemodning mv.
Ejendomme og institutioner, der er fraflyttet og budgetmæssigt fjernet, fastholdes i ejendomsværdi
via midlertidig drift af bygninger.
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05.32.30 Ældreboliger
Ansvaret for budgettet for ældreboliger, boligdelen, overtages fra 2014 af Ejendomscentret, hvorfra
administrationen i forvejen varetages. Budgettet er således flyttet fra Velfærds- og
Sundhedsudvalget til Teknik- og Miljøudvalget.

Udvendig vedligeholdelse og tekniske Installationer
Målsætningen er, at der gennem en optimal og prioriteret bygningsvedligeholdelse af høj kvalitet
sker en sikring af den kommunale ejendomsværdi, og at de kommunale bygninger bevares som
sunde bygninger.
Endvidere indgår en prioritering af bygningsvedligeholdelsen i forhold til renoveringsopgaver og
energibesparende foranstaltningerne indenfor de kommunale ejendomme.
For de budgetterede ejendomme forventes data vedrørende den aktuelle vedligeholdelsestilstand,
løbende at blive opdateret i Teknik og Miljøs program for bygningsvedligeholdelse.
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Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Politikområde: Natur og Miljø
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og B2015: budgetårets priser

Funktion
Rammebelagt
00.22.05 Ubestemte
formål

00.28.20 Grønne områder
og naturpladser

00.32.35 Andre
fritidsfaciliteter

00.38.50 Naturforvaltningsprojekter
00.38.53 Skove

00.48.71 Vedligeholdelse
af vandløb

00.48.72 Bidrag for
vedligeholdelsesarbejder
m.v.
00.52.80 Fælles formål
00.52.85 Bærbare
batterier

Regnskab 2013

Budget 2014

Budget 2015

U
I
N

1.509.734
-2.506.323
-996.589

0
0
0

0
0
0

U
I
N

6.285.261
-319.427
5.965.834

7.074.470
-310.539
6.763.931

6.540.514
-310.537
6.229.977

U
I
N

187.568
-38.055
149.513

399.062
-90.589
308.473

396.451
-90.597
305.854

U
N

957.088
957.088

972.096
972.096

1.132.278
1.132.278

U
I
N

793.204
-138.008
655.196

630.541
-218.073
412.468

585.520
-218.078
367.442

U
I
N

6.372.854
-1.584.498
4.788.356

3.020.121
-6.143
3.013.978

2.880.126
-6.145
2.873.981

U
N

0
0

34.548
34.548

34.545
34.545

U
N

664.228
664.228

849.325
849.325

978.053
978.053

U
N

440.549
440.549

342.616
342.616

341.079
341.079
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Funktion
00.52.87 Miljøtilsyn virksomheder

00.52.89 Øvrig
planlægning, tilsyn m.v.

00.55.91 Skadedyrsbekæmpelse

Ikke rammebelagt
00.22.05 Ubestemte
formål

00.55.91 Skadedyrsbekæmpelse

I alt

Regnskab 2013

Budget 2014

Budget 2015

U
I
N

29.554
-677.579
-648.025

0
-689.659
-689.659

0
-689.664
-689.664

U
I
N

572.576
-2.683
569.893

859.475
0
859.475

859.470
0
859.470

U
I
N

2.177.725
-1.801.106
376.619

40.671
0
40.671

40.668
0
40.668

U
I
N

0
0
0

2.049.971
-2.057.763
-7.792

2.017.742
-2.057.766
-3.024

U
I
N

0
0
0

1.718.502
-1.775.106
-56.604

2.133.628
-2.803.581
-669.953

N

12.922.662

12.843.526

11.763.706

Jordforsyning
00.22.02 - 05 Boligformål og Ubestemte formål
Kommunen har gennem årene opkøbt landbrugsarealer til brug for senere byudvikling. Indtil der er
gennemført den fornødne planlægning, og byudviklingen sættes i gang, forpagter kommunen
jorden væk til landmænd, der dyrker jorden. Kommunen opnår indtægter fra forpagtningen.
Målsætning
Målsætningen for jordforsyningen er, at driften af de kommunale jorder, som kommunen har købt
til brug for byudvikling m.m., skal være rentabel og i overensstemmelse med gældende lovgivning,
under hensyntagen til miljøet.
Forudsætninger for områdets konti
Der udføres sædvanlige vedligeholdelsesopgaver såsom græsklipning, jordbehandling, tilsåning,
plantning, beskæring, dræn- og rørarbejder, vej- og stiarbejder, hegnsarbejder og
grøfterensninger.

241

Der er i budgettet indlagt følgende forudsætninger:
•
•
•
•

At udlejen er total
At ingen jordarealer bliver solgt, således at den beregnede indtægt kan opretholdes
At takster og nettoprisindeks bliver som forventet.
At der ikke skal gives afgrødeerstatning, som skal finansieres under jordforsyningskonti.

Der søges afgræsset med får, heste og kreaturer på de mere naturprægede arealer.

Grønne områder og naturpladser
00.28.20.01. Information og formidling
Målsætning
Befolkningens adgang til og forståelse for natur og kulturhistorie skal forbedres.
Forudsætninger for områdets konti
Der udbydes guidede naturture, som annonceres i lokalaviser. Der udarbejdes og vedligeholdes
foldere og kortborde, som giver information om fredede områder og andre rekreative områder, der
er tilgængelige for almenheden.

00.28.20.21. Parker og legepladser
Målsætning
Målsætningen er, at fastholde de enkelte parkers identitet og forskellighed. Parkerne skal rumme
mulighed for:
•
•
•
•

rekreation for alle aldersgrupper
oplevelse af natur
æstetiske oplevelser
motion og leg

Forudsætninger for områdets konti
Arbejder i 2015 vil udover almindelig vedligeholdelse bestå i fortsat forbedring af belægninger,
indplantning af nye bestandstræer og -buske, lægning af løg og forbedring af eksisterende anlæg i
henhold til den overordnede plan for parkerne.
Sommerblomst-programmet fortsætter på centrale steder i byen.
Renoveringen af legepladserne sker i samarbejde med Uddannelse og Arbejdsmarked.

00.28.20.23 Strandområder
Målsætning
Målsætningen er fortsat forbedring af badeforholdene i Horsens Fjord og badesøer samt
fastholdelse af de kystnære og sønære offentlige arealer som attraktive rekreative arealer for
borgerne i Horsens Kommune.
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Forudsætninger for områdets konti
Budgettet skal dække omkostningerne til vedligeholdelse af arealer, kystsikring og faciliteter ved
strandområderne samt badesøer og de tilknyttede rekreative områder. Der lægges vægt på, at
man fortsat kan få tildelt det Blå Flag ved Husodde Strand.

00.28.20.24 Kolonihaver
Der vil blive vedligeholdt veje, dræn, grøfter og beplantning i et vist omfang.

00.28.20.26 Naturstier
Målsætning
Borgerne skal gives adgang til naturoplevelser gennem et sammenhængende net af vandre- og
cykelstier, som forbinder de større skove- og naturområder.
Forudsætninger for områdets konti
Der vil blive slået græs og foretaget vedligeholdelse af både stiernes belægning og rabatter.

Andre fritidsfaciliteter
00.32.35 Campingpladser og vandrerhjem
Målsætning
Målsætningen er, at Bygholm Camping fastholdes som en 2-stjernet mindre campingplads med
rekreative værdier, som også skal være tilgængelige for borgerne. Derudover opretholdes et antal
primitive teltpladser i tilknytning til naturstierne og Gudenåen som friluftstilbud til borgere og
turister.
Forudsætninger for områdets konti
Der påregnes omkostninger til vedligeholdelse af bygninger og installationer. Desuden
gennemføres almindelig udendørs vedligeholdelse i form af græsklipning, beskæring, plantning,
dræning, renholdelse og vedligeholdelse af veje og inventar.
Det er forudsat, at besøgstallet minimum svarer til 2013-niveauet.

Naturbeskyttelse
00.38.50 Naturforvaltningsprojekter
Målsætning
•
•
•

at forøge naturværdierne i det åbne land og i tilknytning til bosætningsområder
at forbedre befolkningens forståelse for natur- og kulturmiljøværdier og give mulighed for et
bredt spektrum af friluftsliv,
at forebygge forringelser af natur- og kulturmiljøværdier.

Indsatsområder
Fredede områder
Fredningernes formål med hensyn til at bevare landskabstyper, udsigter og levesteder for planter
og dyr skal sikres, ligesom det skal sikres, at fredningernes konkrete bestemmelser overholdes.
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Økologiske forbindelseslinjer
Spredningsvejene og levestederne i de økologiske forbindelseslinjer for planter og dyr skal
forbedres.
Arter
Trusler mod bestande af truede og sårbare arter skal fjernes, så den biologiske mangfoldighed
ikke forringes.
Naturtyper
Trusler mod beskyttede naturtyper skal fjernes, så disse bevares og forbedres som varige
levesteder for dyr og planter.
Internationale naturbeskyttelsesområder
Udbredelsen af de arter og naturtyper, områderne skal beskytte, skal fastholdes og forøges i
overensstemmelse med de vedtagne handleplaner for de 5 Natura 2000-områder, der er
beliggende indenfor Horsens Kommune.
Kulturmiljø
Værdifulde kulturmiljøer og kulturspor skal sikres for eftertiden, samt gøres mere synlige og
tilgængelige gennem information og pleje.
Der indsamles løbende forslag til nye projekter fra Det Grønne Råd, statsskovdistrikterne og fra
private. Naturværdi, betydning for vandmiljøet, friluftsinteresser, lodsejernes medvirken samt
gennemførlighed er de vigtigste parametre i prioriteringen. Derudover udvælges og tilrettelægges
projekter, så eventuelle løbende driftsudgifter begrænses mest muligt.

00.38.53 Skove
Målsætning
Målsætningen er at skabe mulighed for et bredt spektrum af friluftsliv inden for naturbeskyttelseslovens og skovlovens rammer, hvor det samtidigt tilstræbes at skabe størst mulig biologisk
mangfoldighed, samt variation i oplevelsen af skoven.
Forudsætninger for områdets konti
Arbejdet består i pleje af skove, herunder beskæring og udtynding af bevoksning, vedligeholdelse
af skovveje og stier, grøfte- og vandhulsoprensning, hegnsarbejde og vedligeholdelse af inventar.

Vandløbsvæsen
00.48.71 Vandløb
Målsætning
Vandløbene skal sikres et naturligt og varieret dyre - og planteliv, der kun er svagt påvirket af
menneskelig aktivitet, således at de lever op til kravene i de statslige vandplaner, samtidig med at
deres evne til at aflede vandet, jævnfør vandløbsloven, sikres.
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Indsatsområder
Vedligeholdelse af vandløb
Vandløbsvedligeholdelsen skal udføres, så den får karakter af vandløbspleje, der hjælper med at
få genskabt en tilfredsstillende tilstand i alle vandløb.
Restaurering af vandløb
Hvor det ikke er muligt at opnå en tilfredsstillende tilstand gennem vandløbsvedligeholdelse skal
der gennemføres restaureringsprojekter i form af etablering af passage ved spærringer, udlægning
af grus og stenmateriale og gensnoning af tidligere udrettede vandløbsstrækninger.

Miljøbeskyttelse m.v.
00.52.87 – 89 Miljøtilsyn, øvrig planlægning m.v.
Målsætning
Der arbejdes for at sikre opfyldelsen af kvalitetsmålsætningerne for vandløb, søer, kystvande og
grundvand fastsat i Vandrammedirektivet og i Vandplanerne, samt minimere miljøpåvirkningerne
fra industri - og landbrugsproduktion samt råstofindvinding ved at sætte fokus på bæredygtighed.
Indsatsområder
Vandforurening
Der sættes ind overfor alle former for punkt- og fladeforureninger med iltforbrugende stoffer,
næringsstoffer og miljøfarlige stoffer i det omfang disse stoffer er med til at hindre opfyldelsen af de
fastsatte kvalitetsmål
Støj – og luftforurening
Virksomheder og andre aktiviteter skal placeres og drives, så de ikke generer omgivelserne
Vandindvinding
Der udarbejdes indsatsplaner, der både sikrer beskyttelse af de enkelte vandværkers
grundvandsressourcer og øvrige områder med særlige drikkevandsinteresser.

Diverse udgifter og indtægter
00.55.91 Skadedyrsbekæmpelse
Målsætning
Rottebekæmpelse
•
•
•
•
•
•

at forebygge frem for at bekæmpe
at der ikke skabes tilhold for rotter uden for kloakkerne
at sikre en kompetent vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter
at skabe et geografisk overblik over rotteforekomsten
at udfase anvendelsen af rottegift, hvor det er praktisk muligt
at personer, der beskæftiger sig med forebyggelse og rottebekæmpelse, til stadighed
bidrager til og er orienteret om viden og erfaringer på området
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Indsatsområder
Rottebekæmpelsen udføres af Service og Beredskab.
Der udføres ca. 3.500 anmeldte besøg og ca. 10.000 eftersyn/kontrolbesøg årligt. Anmeldelse om
rotter sker direkte til kommunens 3 rottefængere eller elektronisk via Rotteweb. Rottefængerne
inddaterer deres registreringer i en database, som giver overblik over omfanget af
rottebekæmpelsen i kommunen.
Rottebekæmpelsen er brugerfinansieret
I henhold til Rottebekendtgørelsen er der udarbejdet en handlingsplan, som beskriver og redegør
for rottebekæmpelsen i kommunen.
I Rottebekendtgørelsen og dermed også i handlingsplanen er det blevet lovpligtigt for kommunen,
indenfor en periode af 3 år, at opsætte rottespærrer på samtlige kloakledninger ind til eksisterende
skoler, plejehjem og daginstitutioner. Udgifterne til rottespærrer er besluttet finansieret over
gebyret til rottebekæmpelse.
Udgiften til forrentning og afskrivning af rottespærrer og øgede driftsudgifter i øvrigt udgør samlet
1.010.000 kr./år som finansieres ved en forhøjelse af gebyret for Rottebekæmpelse med 0,015 ‰
~ et samlet gebyr på 0,04 ‰.
Kattebekæmpelse
Gennem et samarbejde med Kattehjemmet i Lund kan borgerne tilbydes hjælp til indfangning af
vildkatte.
Derudover ydes hjælp til at bekæmpe forvildede tamduer samt assistance til mårindfangning i
samarbejde med jagtforeningerne. Horsens Kommune dækker omkostninger til ammunition samt
udgift til indkøb af mårfælder.
Desuden reguleres andebestanden i Bygholm Park ved skydning.
Råger reguleres i samarbejde med jagtforeninger på kommunale arealer. Der ydes tilskud til
ammunition og kørsel.
I budgettet er afsat penge til lejlighedsvis bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise, hvor disse
udgør et stort problem for driften af kommunale anlæg.
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Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Politikområde: Trafik og Vej
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og B2015: budgetårets priser

Funktion
Rammebelagt
02.22.01 Fælles
funktioner

Regnskab 2013

Budget 2014

Budget 2015

U
N

0
0

-194.485
-194.485

-962.503
-962.503

U
I
N

868.998
-2.329.394
-1.460.396

0
0
0

0
0
0

U
I
N

1.387.792
-5.822.134
-4.434.342

1.433.049
-6.870.325
-5.437.276

1.433.044
-6.269.799
-4.836.755

U
I
N

38.988.472
-253.558
38.734.914

38.388.432
-90.615
38.297.817

38.910.364
-90.611
38.669.753

U
I
N

35.902.005
-261.256
35.640.749

36.539.536
0
36.539.536

35.603.067
0
35.603.067

U
I
N

0
0
0

1.256.604
-1.403.848
-147.244

1.256.602
-1.403.853
-147.251

U
N

0
0

4.280.838
4.280.838

5.263.208
5.263.208

02.28.14 Vintertjeneste

U
I
N

16.398.666
-417.849
15.980.817

14.925.949
0
14.925.949

14.670.508
0
14.670.508

I alt

N

84.461.742

88.265.135

88.410.027

02.22.03 Arbejder for
fremmed regning

02.22.07 Parkering

02.28.11
Vejvedligeholdelse

02.28.12 Belægninger
m.v.

Ikke rammebelagt
02.22.03 Arbejder for
fremmed regning

02.28.11
Vejvedligeholdelse
(Afvandingsbidrag)
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Transport og infrastruktur
Generelle bemærkninger
Der er i budgetforliget indarbejdet en generel driftsbesparelse på 1 % p.a. hvilket også gør sig
gældende for vejdriftsområdet i 2015. Besparelsen medfører en reduktion primært i forhold til
belægningsvedligeholdelsen (kørebanebelægningen), som udgør den største enkeltudgift i
vejdriftsbudgettet.
Målsætning
Visionen for Horsens Kommune er, bl.a. på baggrund af ”En grøn transportpolitik”, at tilgodese
trafiksikkerheden og en god mobilitet herunder, at trængslen på vejene og trafikkens
miljøpåvirkninger reduceres.
I Vejplan 2012 er den overordnede udvikling for vejnettet beskrevet.
•

•
•
•

Vejene skal effektivt og sikkert understøtte den ønskede fremkommelighed og mobilitet i
Horsens Kommune under hensyntagen til trafiksikkerheden, miljøet og prioriteringen
mellem de forskellige trafikarter.
Gennemkørende trafik skal afvikles på de primære trafikveje, og i størst mulige omfang
ledes uden om bycentrene herunder Horsens midtby.
Vejplanen skal medvirke til at realisere den ønskede byudvikling beskrevet i
kommuneplanen.
Der skabes en endnu bedre forbindelse mellem det kommunale vejsystem og det statslige
vejnet, så udvekslingen mellem det overordnede vejnet og de trafikale mål i Horsens
Kommune foregår mest hensigtsmæssigt.

02.22 Fælles Funktioner
02.22.03 Arbejder for fremmed regning.
Kontoen er udgiftsneutral og omhandler følgende funktioner:
Arbejde i relation til opgravningsregulativ
I forbindelse med ledningsarbejder som udføres i de offentlige kørebanearealer af tredjepart,
gennemfører Horsens Kommune 1 – 2 år efter, den endelige retablering af kørebanen ved at
udlægge et slidlag. Udgifterne til dette slidlagsarbejde afholdes af ledningsejerne som en del af
udgiften til det samlede ledningsarbejde. Arbejdet udføres for hovedpartens vedkommende af
Service og Beredskab.

02.28 Kommunale veje
02.28.11 Vejvedligeholdelse
Teknisk udstyr
Driftsbudgettet omhandler drift og vedligeholdelse af signalanlæg, hastighedsvisere, automatiske
pullerter, p-automater, digitale parkeringshenvisningstavler mm.
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Vedligeholdelsen omfatter udskiftning af udbrændte lyskilder, rengøring, opretning af master og
udskiftning af armaturer efter påkørsler og hærværk samt sikkerhedshensyn. Drift- og
vedligeholdelse af kommunens signalanlæg er i 2012 blevet udliciteret i de to områder som
kommunen er opdelt i med hensyn til vejbelysningsvedligeholdelsen. Denne
vedligeholdelseskontrakt udløber ved udgangen af 2015.
Vedligeholdelsen af det tekniske udstyr udføres i henhold til gældende sikkerhedsregler, således at
udstyret fremstår tidssvarende og i god vedligeholdelsesmæssig stand.
Vejbelysning
Driftsbudgettet omhandler drift, vedligeholdelse og anskaffelser specificeret således:
Vejbelysningens samlede årlige normale brændtid er 3.900 - 4.100 timer. Dette medfører et samlet
energiforbrug i Horsens Kommune på 6,1 mio. Kwh. Under hensyntagen til den samlede
driftsøkonomi er der gennemført en natslukning af de mindre vejes vejbelysning, således at der
natslukkes mellem kl. 02.00 og kl. 05.00 på ugens hverdage, hvilket medfører en energibesparelse
på ca. 0,6 mio. Kwh. Jævnfør belysningsplanen og handlingsplanen vil det med en udskiftning til
mere energivenlige lyskilder/armaturer og med natdæmpning af belysningsstyrken være muligt at
reducere elforbruget med op til 45 %.
Vedligeholdelsen omfatter regelmæssig udskiftning af lyskilder og rengøring af armaturer
(gruppeudskiftning), opretning af master og udskiftning af armaturer efter påkørsler og hærværk
samt sikkerhedshensyn. Drift- og vedligeholdelse af kommunens vejbelysning og signalanlæg er i
2012 blevet udliciteret i de to områder som kommunen er opdelt i vejbelysningsmæssigt.
Kontrakten udløber ved udgangen af 2015, hvorefter den beskrevne renovering opstartes og
driften og vedligeholdelsen vil blive gennemført som en del af fornyelsesentreprisen eller udbudt
separat.
Renovering og fornyelse af vejbelysningen udføres i henhold til gældende Vejregler og
sikkerhedsbestemmelser og i henhold til besluttet belysningsplan og handlingsplan, herunder
opdatering af tilgængelige datagrundlag, samt løbende ajourføring af anlægsdata i forbindelse med
ændring og udbygning af belysningsanlægget.
I løbet af 2014 og 2015 optimeres ledningsanlægget, og der etableres målerinstallationer, så det
bliver muligt at registrere det reelle elforbrug.
I løbet af 2015 udbydes og iværksættes en systematisk udskiftning/renovering og vedligeholdelse
af vejbelysningen, således at kommunen indenfor en afgrænset årrække får fornyet sit
vejbelysningsanlæg med tidssvarende og energivenlige lyskilder/lampetyper, får udskiftet
udtjente/nedslidte træ- og stålgittermaster og får kabellagt luftelledningerne.
Parkerings- og rastepladser
Budgettet omfatter renholdelse og vedligeholdelse af belægninger og grønne arealer samt drift og
vedligeholdelse af eventuelle toiletter og inventar som bænke, borde og rabatter,
Stier (i eget tracé)
Budgettet omfatter løbende gennemførelse af vedligeholdelse af stibelægningen og eventuelt
tilstødende beplantning i forhold til stiernes anvendelse/betydning.
Rabatter og grøfter
Budgettet er afsat til vedligeholdelse af rabatter, grøfter og grønne områder på vejarealerne,
bekæmpelse af ukrudt og beplantningspleje.
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Rabatarealerne vedligeholdes ved græsklipning og ved at afhøvle høje rabatter henholdsvis ved at
tilfylde lave rabatter. Tiltaget er vigtig for at undgå vandansamlinger på kørebanen og undgå huller
i rabatterne, således at asfaltbelægningen sikres mod hurtig nedbrydning.
Græsklipningen skal både sikre oversigtsarealer i kryds og oversigtslinier til skiltning, samt at
rabatarealerne ser velplejede ud.
Autoværn og hegn
Budgettet anvendes til ren- og vedligeholdelse af autoværn således at disse er funktionsdygtige og
sikkerhedsmæssigt velfungerende og i en rimelig visuel stand
Broer, tunneller, bygværker m.m.
Der sikres kontinuerlig drift og vedligeholdelse af broer og bygværker.
Enkelte år kan der være behov for reparationer, som kræver en større indsats med deraf følgende
øgede omkostninger. Omfanget af nødvendige reparationer fastlægges i forbindelse med
generaleftersyn.
Der udføres løbende generaleftersyn af alle broer og bygværker i Horsens Kommune.
Der udarbejdes på baggrund af generaleftersynet tilstandsrapporter. Alle data bliver registreret i
DanBro-systemet. Det tilstræbes, at der går max. 6 år mellem hvert eftersyn.
Renholdelse af gader, cykelstier mm.
Renholdelsen består i fejning af offentlige veje og stier, bekæmpelse af ukrudt på offentlige
vejarealer, ukrudtsbekæmpelse ved rundkørsler, heller, kantsten, busholdepladser og fortove.
Arbejdet udføres uden brug af pesticider.
Kriteriet for ukrudtsbekæmpelsen er, at der opnås et rimeligt visuelt niveau under hensyntagen til
trafiksikkerheden.
Det må påregnes mere synligt ukrudt langs vejene end ved anvendelse af pesticider.
Systematisk fejning af offentlige veje og cykelstier sker jævnfør fejeplaner samt i øvrigt efter behov.
Såvel ukrudtsbekæmpelse som fejning kontrolleres ved egenkontrol og tilsyn fra
bestillerfunktionen.

02.28.12 Belægninger
Budgetposten omfatter budget til asfaltarbejder på kommunens veje og vedligeholdelse af fortove.
Længden af de offentlige veje i Horsens Kommune er ca. 1.030 - 1.050 km. Heraf er ca. 141 km
tidligere amtsveje. Der er 415 - 420 km fortovsstrækninger i Horsens Kommune. Der forventes
omlagt 2-4 km fortove primært i forbindelse med gaderenoveringer og ledningsarbejder.
Vejforvaltningssystemet Vejman.dk er i 2012 implementeret i vejdriften. De vejtekniske forhold og
data vil herefter blive lagt ind og ajourført i dette vejforvaltningssystem og blive anvendt af både
kommunens bestiller- og udførerfunktion
Kørebanebelægningerne på kommunevejene er mange steder nedslidte, og flere hårde vintre har
medført en gradvis forværring af vejenes tilstand. Med det nuværende budgetniveau anvendes en
stadig større del af de afsatte midler til reparationer i stedet for nye belægninger.

250

I forbindelse med prioriteringen af belægningsarbejderne vil de tidligere amtsveje, som nu udgør
de primære trafikveje i Horsens Kommune, blive prioriteret højt.
Strækninger, der skal have ny asfaltbelægning vil bl.a. ved anvendelse af vejforvaltningssystemet
Vejman.dk blive udpeget ud fra en samlet prioritering og ensartet registrering af belægningerne,
ligesom der i de tilfælde, hvor der skal foregå omfattende ledningsarbejder, vurderes, om det
samtidigt hermed er hensigtsmæssigt at udføre belægningsarbejder koordineret med
ledningsarbejderne.
Afmærkning og skilte
Der sker systematisk servicering af færdselstavler, vejvisningstavler og gadenavneskilte.
Ensartet og tydelig skiltning og afmærkning søges opretholdt.
Der foretages hurtigst muligt reparation/udskiftning af påkørte og nedslidte færdselstavler.
Byinventar (læskure, bænke, papirkurve, flagstænger m.m.)
Ren- og vedligeholdelse af byinventar således at det er funktionsdygtigt og sikkerhedsmæssigt
velfungerende, og fremstår indbydende og i en god visuel stand
Sikring af byinventarets funktion, omfattende løbende vurdering af tilstand og udseende, med
henblik på nødvendig udskiftning af ødelagt eller nedslidt byinventar.
En del af byinventaret i Horsens Kommune er opsat og vedligeholdes af en reklamevirksomhed,
som afholder alle udgifter hertil.
Vejafvanding
Vedligeholdelse af vejafvandingssystemet udføres i henhold til gældende renholdelsesintervaller
og således, at afvandingsledninger, dræn og brønde mv. fremstår i en god driftstilstand, så
belægningsarealerne sikres hurtig og effektiv afvanding selv under store nedbørssituationer.

02.28.14 Vintertjeneste
Af hensyn til fremkommeligheden og trafiksikkerheden i vinterperioden gennemføres
vintertjenesten i henhold til det gældende regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje,
stier og pladser.
Regulativet sikrer en prioriteret indsats i forhold til vejenes og stiernes betydning i forhold til
trafikkens art og størrelse.
Der fortsættes med at udskifte til mere miljøvenligt grej, herunder væskespredere.
Der er gennemført permanent reduktion af saltdoseringen på de enkelte spredere, og derved
reduceres det samlede saltforbrug.
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Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Politikområde: Kollektiv Trafik og Havne
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og B2015: budgetårets priser

Funktion
Rammebelagt
02.32.31 Busdrift

Regnskab 2013

Budget 2014

Budget 2015

U
N

31.296.882
31.296.882

556.021
556.021

556.016
556.016

02.35.40 Havne

U
N

638.525
638.525

487.570
487.570

477.990
477.990

02.35.41 Lystbådehavne

U
I
N

2.487.670
-3.601.777
-1.114.107

357.241
-453.907
-96.666

357.258
-453.913
-96.655

U
N

0
0

34.263.021
34.263.021

34.267.530
34.267.530

02.32.33 Færgedrift

U
I
N

17.839.503
-4.283.237
13.556.266

0
0
0

0
0
0

02.35.41 Lystbådehavne

U
I
N

0
0
0

3.886.385
-3.866.477
19.908

3.886.391
-3.866.472
19.919

I alt

N

44.377.566

35.229.854

35.224.800

Ikke rammebelagt
02.32.31 Busdrift

Kollektiv Trafik
02.32.31 Busdrift
Budgettet vedrører primært udgifter til Trafikselskabet i Region Midtjylland. Budgettet er tilpasset
de ændringer, som Region Midtjylland har foretaget i deres budget 2015, så der budgetteres med
et trafiktilskud til Midttrafik på 34.267.530 kr.
Desuden er der budgetteret med 526.186 kr. vedr. kollektiv trafikbetjening af pensionister i
landområderne.
Der er afsat ½ mio. kr. til at forbedre busbetjeningen i 2014 og 1 mio. kr. årligt fra 2015.
Endelig budgetteres der med et mindre beløb til lejeafgift til DSB vedr. Horsens Rutebilstation.
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02.32.33 Færgedrift
Budgettet vedr. Endelave Færgefart er fra 2014 flyttet til Service & Beredskab.

Havne
02.35.40 Havne
Endelave Havn
Vedligeholdelse og pasning af færgeleje og tilhørende landareal sker i henhold til gældende
sikkerhedskrav.
Landarealet skal have et godt serviceniveau, og derved være et attraktivt sted for brugerne at
benytte. Endelave Lystbådehavn er udskilt af Endelave Havn og er budgetteret under
Lystbådehavne.
Forudsætninger for områdets budget er, at der udføres løbende vedligeholdelse af færgelejet.
Landarealerne vedligeholdes og holdes ryddelige.

02.35.41 Lystbådehavne m.v.
Horsens Lystbådehavn
Horsens Lystbådehavn skal fremstå som en attraktiv havn med højt serviceniveau i sammenligning
med andre lystbådehavne.
I det foreliggende budget er det forudsat, at samtlige liggepladser bliver udlejet, og at besøgstallet
for gæstepladser svarer til 2013-niveauet.
I 2013 var der et fald i antallet af fastliggerpladser på ca. 100 pladser og en mindre indtægt som
følge heraf.
Endelave Lystbådehavn
Det tilstræbes, at Endelave Lystbådehavn med udvidelsen og nye servicefaciliteter vil fremstå som
en attraktiv havn med et serviceniveau, der kan medvirke til at skabe et forbedret grundlag for
øens videre udvikling.
I budgettet er forudsat, at besøgstallet svarer til det nuværende niveau.
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Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Politikområde: Service & Beredskab
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og B2015: budgetårets priser

Funktion
BUM-model
02.22.05 Driftsbygninger
og –pladser

Ikke rammebelagt
02.32.33 Færgedrift

I alt

Regnskab 2013

Budget 2014

Budget 2015

U
I
N

116.601.400
-119.466.030
-2.864.630

65.225.958
-68.094.740
-2.868.782

133.921.231
-133.921.231
0

U
I
N

0
0
0

14.499.284
-4.976.625
9.522.659

14.499.276
-4.976.630
9.522.646

N

-2.864.630

6.653.877

9.522.646

02.22.05 Driftsbygninger- og pladser
Service og Beredskab
Målsætning
Det er Service og Beredskabs målsætning at udføre opgaverne så effektivt som muligt, med et højt
kvalitetsniveau og med lavest mulige omkostninger for Horsens Kommune samt for borgerne i
kommunen.
Forudsætning for områdets konti
Ud fra de forudsatte ”indtjeningsmuligheder” beregnes en timepris for personalet for de timer, der
kan konteres ud. Udgifterne dækker lønninger til personalet inkl. ledelse (løn til Service og
Beredskabschef deles med rengøringsorganisationen) samt udgifter til faste omkostninger og den
almindelige drift af Service og Beredskab med tilhørende garager og værksteder.
Der beregnes på samme måde en timepris på maskiner og materiel. Maskinparken søges tilpasset
behovet i størst mulig omfang. Ligesom udskiftning af materiel foretages efter en
udskiftningsstrategi, der har som mål at holde omkostningerne nede.
Alle timepriser beregnes på en sådan måde, at vilkårene i ”Cirkulære om beregning af kontrolbud
for kommuner og regioner” overholdes.

Generelle bemærkninger
Det er en forudsætning for Service og Beredskabs budget, at Service og Beredskabs omkostninger
kan dækkes af indtjeningen ved at udføre arbejder for den øvrige del af kommunens organisation,
dog primært for Teknik- og Miljøområdet.
Arbejdets art og omfang aftales med kunderne på forhånd, og der indgås så vidt muligt kontrakter
om levering af serviceydelsen med henblik på direkte udkontering på bestillerens budget frem for
at sende interne fakturaer.
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Det er forudsat, at der udføres ydelser for bestillerne i lighed med tidligere år. Budgettet er tilpasset
dette ved opskrivning af udgifter og indtægter med ca. 12 mio. kr.
Der er også sket en teknisk tilpasning af budgettet med ca. 7 mio. kr. i udgifter og indtægter på
grund af et ændret konteringsprincip.
Budgettet er desuden tilpasset sammenlægningen med Brand og Redning. Det betyder, at alt
personale, regningsarbejder, værkstedsarbejder m.v. er flyttet til Service og Beredskabs budget.
Brand og Redning skal således fremover betragtes som et bestiller-område i lighed med øvrige
bestiller-områder f.eks. Affald og Trafik og Natur og Miljø.
Sammenlægningen betyder en tilpasning af Service og Beredskabs budget med ca. 24 mio. kr. i
udgifter og indtægter.

Kørselskontoret.
Generelle bemærkninger
Kørselskontoret er organisatorisk en del af Service og Beredskab under Teknik og Miljø. Som det
er tilfældet for den øvrige del af Service og Beredskab, er det en forudsætning, at kørselskontorets
omkostninger dækkes af indtjening ved salg af kørsel til kommunale enheder.
Kørslernes art og omfang aftales med de enkelte skoler, institutioner, afdelinger m.v.
Der er afsat et budget på 25,38 mio. kr. i udgifter og indtægter, som dækker lønninger til
personalet, afholdelse af omkostninger til busentreprenører samt andel af faste udgifter og
almindelig drift af Service og Beredskab.
Målsætning
Det er målsætningen for kørselskontoret, at det kommunale kørselsbehov koordineres så effektivt
som muligt med højt kvalitets- og serviceniveau for de berørte borgere og med lavest mulige
omkostninger for Horsens Kommune.

02.32.33 Færgedrift
Trafikbetjening af Endelave
Færgefarten gennemføres med en uændret sejlplan for at sikre opretholdelse af de nuværende
muligheder for at bo og bosætte sig på Endelave.
Indtægterne er budgetteret ud fra de gældende takster og under forudsætning af et uændret antal
passagerer.
Udgifterne er budgetteret på baggrund af tidligere erfaringer for, hvad der forventes af løbende
drifts- og vedligeholdelsesudgifter til færgen samt et uændret mandskab til færgedriften.
Det vil på grund af øgede drifts- og vedligeholdelsesudgifter til færgen være nødvendigt at finde
besparelser andre steder i færgedriften f.eks. ved optimering af håndteringen af pladsbestilling og
billetekspeditionen.
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Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Politikområde: Affald og Genbrug (brugerfinansieret)
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og B2015: budgetårets priser

Funktion
01.38.60 Generel
administration

01.38.61 Ordninger for
dagrenovation og
restaffald

01.38.62 Ordninger for
storskrald og haveaffald

01.38.63 Ordninger for
glas, papir og pap

01.38.64 Ordninger for
farligt affald

01.38.65
Genbrugsstationer

01.38.66 Øvrige ordninger
og anlæg

I alt

Regnskab 2013

Budget 2014

Budget 2015

U
I
N

1.649.095
-2.142.279
-493.184

1.103.883
-1.102.794
1.089

2.083.253
-2.076.910
6.343

U
I
N

27.527.271
-28.450.248
-922.977

30.285.095
-28.618.670
1.666.425

28.525.420
-30.995.224
-2.469.804

U
I
N

228.170
-358.476
-130.306

371.997
-371.629
368

2.985.670
-2.981.145
4.525

U
I
N

1.651.439
-2.164.476
-513.037

3.756.378
-3.758.684
-2.306

3.256.057
-3.248.304
7.753

U
I
N

340.114
-560.015
-219.901

559.549
-558.982
567

559.534
-557.832
1.602

U
I
N

26.160.923
-25.317.117
843.806

30.355.753
-32.042.609
-1.686.856

27.759.230
-34.089.415
-6.330.185

U
I
N

12.467.981
-15.991.203
-3.523.222

21.184.761
-23.523.691
-2.338.930

9.340.136
-12.116.826
-2.776.690

N

-4.958.821

-2.359.643

-11.556.356

256

Affald og genbrug
01.38 Affaldshåndtering
Målsætning
Det er Horsens Kommunes mål at udnytte affaldet bedre, så flere ressourcer bliver genanvendt og
mindst muligt forbrændes eller deponeres.
For at nå dette mål er der i Affaldshåndteringsplan 2013-2024 sat fokus på bedre sortering hos den
enkelte borger, effektiv og miljøvenlig indsamling i nye beholdere og bedre affaldsbehandling.
Overgangen til øget sortering hos borgerne vil ske gradvist. Den første og største omlægning vil
ske, når sækkesystemet pr. juni 2015 erstattes af et beholdersystem. En del ejendomme vil også
på dette tidspunkt overgå fra individuelle affaldsløsninger til fælles offentlige affaldsløsninger.
Herefter vil der gradvist komme flere ejendomme over på løsninger med øget sortering
Affaldshåndteringsplanens initiativer er indarbejdet i budget 2015 og medfører en samlet
gennemsnitlig gebyrstigning for husholdningerne på godt 13 %.
Forudsætninger for områdets konti
Generelt er Affalds- og Genbrugsområdets budget tilpasset affaldsbekendtgørelsens
bestemmelser. Det betyder, at de enkelte affaldsordninger, som skal hvile-i-sig-selv, tydeligt
fremgår af budgettet med både budgetterede udgifter og indtægter

01.38.60 Generel Administration
Administrationsomkostninger, der ikke direkte kan føres til de enkelte ordninger er samlet under
generel administration fordelt mellem husholdninger og virksomheder.
I 2015 er det forudsat, at der skal anvendes færre udgifter til generel administration, idet en stor del
af indsatsen forventes målrettet Ordninger for dagrenovation jævnfør forventningerne til den nye
affaldsplan.

01.38.61. Ordninger for dagrenovation - restaffald
Implementeringen af den nye ordning for dagrenovation, sortering i restaffald og madaffald,
indebærer en vis usikkerhed i budgettet, da der ikke tidligere er erfaringer med denne type
indsamling og sortering.
Samlet set er det forudsat, at omkostningerne til den nye affaldsordning vil betyde en stigning i
tømningsgebyrerne. Stigningen skyldes udgifter til indkøb af beholdere, idet beholderne fremover
leveres fra Horsens Kommune til brugerne.
Sorteringen af affaldet betyder udgifter til behandling af madaffald, der dog modsvares af en
tilsvarende mindre mængde affald til forbrænding. I 2015 forventes indsamlet 2.500 ton madaffald
til en behandlingspris på 280 kr./ton og 8.000 tons dagrenovation til forbrænding til en
forbrændingspris på 321 kr./ton.
Administration
Administrationsbidrag betales jævnfør forbrug af personale og øvrige ydelser. Der er forudsat en
øget indsats på dagrenovationsområdet i både 2014 og 2015 jævnfør forventningerne til den nye
affaldshåndteringsplan.
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Renter
Renten er forudsat til 2,5 % i 2015 og 4 % fra 2016 og frem og beregnes af mellemregnskabet med
kommunen, som kan ses af langtidsprognoserne.
Indtægter
Indtægter for husholdninger og virksomheder er beregnet ud fra antallet af stativer og
minicontainere jævnfør statistikker fra opkrævningssystemet pr. april 2014. Samlet set hæves
gebyrindtægterne svarende til udgifterne til afskrivning af nye affaldsbeholdere, som fremover vil
være kommunalt ejede.

01.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald
Ordningen for storskrald og haveaffald udvides fra juni 2015 med husstandsindsamling af papir og
emballager i kommunalt ejede beholdere. Den øgede service på indsamling af papir og emballager
forventes at medføre en merudgift på indsamling, behandling og afskrivning af beholdere.
Udgifterne finansieres ved at hæve det samlede husholdningsgebyr svarende til udgifterne.
For at sikre at mest muligt affald sorteres og afleveres korrekt, også hos de borgere der ikke selv
har mulighed for at benytte kommunens genbrugspladser, har Horsens Kommune en
storskraldsordning, hvor borgerne kan få afhentet deres storskrald ved boligen. Ordningen kan kun
benyttes af private husstande.

01.38.63 Ordninger for glas, papir og pap
Som et led i målsætningen om genanvendelse er der er etableret miljøstationer, hvor kommunens
borgere kan aflevere papir, glas og flasker. Ved boligselskaber er der etableret papirindsamling og
i nogle landdistrikter er det spejderne, der står for indsamlingen af papir og pap.
I takt med at der fra juni 2015 indføres øget husstandsindsamling af papir og emballager af glas,
metal og plast, vil der ske en afvikling af miljøstationerne og spejdernes papirindsamling. Disse
ordninger forventes udfaset fra budget 2016.

01.38.64 Ordninger for farligt affald
Der er lavet aftale med Motas om afhentning af farligt affald hos virksomhederne.
For husholdningerne er der med Motas lavet aftale om afhentning af medicinaffald indsamlet af
apotekerne. Ordningen for husholdningerne indeholder også aflevering af malerester hos nogle
malerforretninger.
I løbet af 2015 og 2016 vil der jævnfør Affaldshåndteringsplanen blive husstandsindsamlet
batterier mv. Budgettet er tilpasset udgifterne til indsamling og behandling.

01.38.65 Genbrugsstationer
Genbrugspladser
Der er i september 2012 foretaget en brugerundersøgelse på genbrugspladserne, og den viser, at
virksomhederne står for 2 % af besøgene men afleverer 8 % af de samlede affaldsmængder.
Disse tal er brugt ved beregningen af henholdsvis det faste affaldsgebyr for alle gebyrpligtige
virksomheder og besøgsgebyret for tilmeldte virksomheders brug af genbrugspladserne.
De resterende omkostninger er indeholdt i husholdningsgebyret.
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Affaldsmængderne er vurderet ud fra statistikker fra regnskab 2013. Der er regnet med 6.000 tons
til forbrænding, 4.000 tons til deponering, 1.500 tons til neddeling og en nettoudgift til specialaffald
på ca. 1½ mio. kr.
Behandlingspriser er beregnet jævnfør en forbrændingspris på 255,5 kr./ton (inkl. afgifter til staten),
en neddelingspris på 100 kr./ton og en deponeringspris på 975 kr./ton (inkl. statsafgift).
Renter
Renten er forudsat til 2,5 % i 2015 og 4 % fra 2016 og frem og beregnes af mellemregnskabet med
kommunen, som kan ses af langtidsprognoserne.
Information
Budgettet anvendes til generel information omkring affaldshåndtering.
Miljøgebyrer
Husholdningsgebyret skal dække privates andel af udgifter til Genbrugspladser, Generel
administration, Ordning for storskrald, Ordning for glas, papir og pap, Ordning for Farligt affald og
Komposteringsanlæg. Virksomhedsgebyret skal dække virksomhedernes andel af udgifter til
Genbrugspladser, Generel administration, Ordning for Farligt affald og Komposteringsanlæg.
Husholdningsgebyret og Virksomhedsgebyrerne er fastsat ud fra en forudsætning om, at
virksomhedernes andel af de faste omkostninger (på baggrund af antal besøg) til
Genbrugspladserne udgør 2 %, og at deres andel af de variable omkostninger udgør 8 % (på
baggrund af afleveret affaldet).
Disse tal er også brugt ved beregningen af besøgsgebyret for tilmeldte virksomheders brug af
genbrugspladserne.
I virksomhedsgebyret er indregnet forventet tab som følge af manglende indbetalinger af opkrævet
gebyr. Restancerne for årene 2010-2013 er pt. på godt 1,2 mio. kr. ~ en årlig restance på godt
400.000 kr. Restancerne er overgået til SKAT, men der er ikke fortrinsret for kravet, hvorfor der må
forventes store tab.
Da de enkelte ordninger skal hvile-i-sig-selv, og omkostninger skal fordeles mellem husholdninger
og virksomheder, er det ikke muligt at få dækket det tabte på anden måde end gennem de
fremtidige opkrævninger hos virksomhederne.
I det faste virksomhedsgebyr for 2014 er der indregnet et forventet tab på 1,2 mio. kr. for årene
2010-2013 (afskrives over 5 år) og et årligt tab fra 2014 og frem på 250.000 kr./ år ~ 10 %.
Antallet af husstande er beregnet efter statistikker fra opkrævningssystemet pr. april 2014.
Virksomheder jævnfør CVR-registeret.
Ordninger for farligt affald
Kommunens borgere og virksomheder har mulighed for at aflevere olie- og kemikalieaffald på
Genbrugspladserne samt via miljøkasser på Endelave.
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01.38.66 Øvrige ordninger og anlæg
Affald og Genbrugs ejendomme
Ejendommene forsøges afskrevet over en 20-årig periode ved huslejeindtægter hovedsageligt fra
Service og Beredskab. Afskrivningen vanskeliggøres på grund af lavere udlejningspriser, idet
markedsprisen er faldet, hvilket forringer indtjeningen og forlænger afskrivningsperioden.
Deponeringsanlæg
Udgifterne til drift af deponeringsanlægget holdes på et minimum, da forholdene omkring
miljøgodkendelsen stadig er uafklarede. Deponeringsgebyret kan derfor fastholdes på prisniveauet
for 2014.
Renter
Renten er forudsat til 2,5 % i 2015 og 4 % fra 2016 og frem og beregnes af mellemregnskabet med
kommunen, som kan ses af langtidsprognoserne.
Deponeringsgebyr
Der er budgetteret med 4.500 tons affald til deponering og et deponeringsgebyr på 500 kr./ton
ekskl. statsafgift.
Mellemdepot
Mellemdepotet er et oplag, der tjener som omlastestation for genbrugspladserne med henblik på
senere samlet bortkørsel. Mellemdepotet står overfor en udvidelse med faciliteter til også at kunne
modtage og omlaste forskellige affaldsfraktioner fra dagrenovationen fra juni 2015.
Omkostningerne til omlastning betales af den pågældende ordning for henholdsvis dagrenovation,
glas, papir og pap samt genbrugsstationer
På mellemdepotet henlægges også jord med henblik på analyse og videre disponering.
Mellemdepotets aktiviteter planlægges udvidet til mindre sortering og oparbejdningsaktiviteter med
henblik på bedre afsætningspriser.
Mellemdepotet er oprettet efter et ”hvile-i-sig-selv” princip, hvor udgifterne til håndtering mv.
afholdes af brugerne af depotet.
Brovægt
Der er etableret en vægt til vejning af affald til deponering m.v. Udgifterne finansieres af brugerne.
Kompostplads
Komposteringsanlæg er et anlæg, som skal ”hvile-i-sig-selv” via takster fra de erhvervsmæssige
brugere samt genbrugspladsens brugere.
Budgettet anvendes til håndtering af komposterbart affald. Pladsen er åben for virksomheder, som
betaler efter vægt for benyttelse af pladsen samt for genbrugspladsernes brugere, herunder
virksomheder der har betalt for adgang til en af genbrugspladserne.
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Udvalg: Beredskabskommissionen
Politikområde: Service & Beredskab
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og B2015: budgetårets priser

Funktion
00.58.95
Redningsberedskab
I alt

Regnskab 2013
U
I
N

27.805.957
-10.649.736
17.156.221

Budget 2014
26.490.127
-9.698.486
16.791.641

Budget 2015
15.458.646
-659.954
14.798.692

Generelle bemærkninger
Målsætning
At varetage de opgaver, som Horsens Kommune er pålagt i henhold til Beredskabsloven.
Herunder løbende at revidere den risikobaserede dimensionering i forhold til kommunens
udvikling og risici samt tilrette beredskabet til det serviceniveau som Byrådet fastlægger.

Indsatsområder
Beredskabets lovpligtige opgaver
Det kommunale redningsberedskab skal yde en forsvarlig indsats mod skader på personer,
ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder terrorhandlinger. Redningsberedskabet
skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte.
Budgetbemærkninger generelt
I forbindelse med budgetaftalen for 2013 besluttede Byrådet, at Brand og Redning og Driftsgården
skal sammenlægges på Endelavevej 5, og der er i forbindelse med de forventede synergier ved
sammenlægningen indarbejdet en besparelse på 4 mio. kr. i beredskabets budget jævnfør
byrådets beslutning.
Fra 2015 er der indarbejdet yderligere effektiviseringer på beredskabsområdet.
Moderniseringsaftalen medfører effektiviseringer på 1,5 mio. kr. pr. år, mens der er indarbejdet
hhv. 750.000 kr. i 2015 og 1.125.000 kr. fra 2016 og frem til imødegåelse af aftalen med staten
om, at kommunerne senest 1. januar 2016 skal etablere sig i nye, tværkommunale samarbejder på
beredskabsområdet.
Budgettet er tilpasset sammenlægningen med Driftsgården. Det betyder, at alt personale,
værkstedsarbejder og stort set alt indtægtsdækket virksomhed er flyttet til Service og Beredskabs
budget. Brand og Redning skal således fremover betragtes som et bestiller-områder i lighed med
øvrige bestiller-områder i kommunen, som f.eks. Affald og Trafik og Natur og Miljø. Arbejder som
udføres af Service og Beredskab for Brand og Redning afregnes ved direkte udkontering i
budgettet, så man undgår fakturaudskrivning.
Beredskabet har årligt ca. 600 udrykninger. Heraf er de 65 % af udrykningerne til reelle alarmer til
brand-, rednings- og miljøindsatser, mens de 35 % er til blinde alarmer fra primært automatiske
brandalarmeringsanlæg.
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Der er i lighed med tidligere år indarbejdet ca. 2 mio. kr. til forbyggende indsats på
beredskabsområdet. Dette beløb anvendes til brandteknisk byggesagsbehandling og lovpligtige
brandsyn.
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Hovedoversigt
Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets
priser

Politikområder
Rammebelagt
Borgerservice
Sundhed og omsorg
Udsatte voksne og
handicappede
Familieområdet
Sundhedsfremme
Øvrige områder

Regnskab 2013

Ikke rammebelagt
Borgerservice
Udsatte voksne og
handicappede
Familieområdet
Sundhedsfremme
I alt

Budget 2014

Budget 2015

124.245
569.347.170

0
571.892.474

0
568.300.592

387.662.762
193.023.706
378.758.835
-13.935.243

394.915.329
186.956.526
379.346.473
0

441.462.582

435.554.947

392.101.585
198.631.523
391.522.556
0
0
0
441.042.974

2.198.141
19.565.085
528.389
1.978.735.672

2.133.428
23.809.419
0
1.994.608.596

2.092.312
8.215.387
0
2.001.906.929

Generelle bemærkninger
Velfærds- og sundhedsudvalgets budget udgør i 2015 2,0 mia. kr. Budgettet finansierer
politikområderne ”Borgerserviceområdet”, ”Sundhed og omsorg” (ældreområdet), ”Området for
Udsatte voksne og handicappede”, ”Familieområdet” og ”Sundhedsområdet”.
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Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget
Politikområde: Borgerservice
Hele kroner, R2013: løbende
priser. B2014 og BF2015:
budgetårets priser

Funktion
Rammebelagt
00.25.11 Beboelse
04.62.90 Andre
sundhedsudgifter
05.72.99 Øvrige sociale
formål
Ikke rammebelagt
00.05.18 Driftssikring af
boligbyggeri
04.62.90 Andre
sundhedsudgifter
05.46.65 Repatriering
05.48.67 Personlige
tillæg m.v.
05.48.68 Førtidspension
med 50 % refusion
05.48.69 Førtidspension
med 35 % refusion –
tilkendt efter regler
gældende før 1. januar
2003
05.48.70 Førtidspension
med 35 % refusion –
tilkendt efter regler
gældende fra 1. januar
2003
05.57.72 Sociale formål
05.57.76 Boligydelse til
pensionister
05.57.77 Boligsikring
05.72.99 Øvrige sociale
formål
I alt

Regnskab 2013

Budget 2014

Budget 2015

132.820

0

0

-12.581

0

0

4.007

0

0

119.211

370.307

370.302

4.137.171
0

4.577.462
-255

4.577.462
-259

7.323.621

6.134.013

5.733.006

37.307.994

29.308.796

33.178.577

55.084.309

53.093.075

52.480.778

269.791.846
1.366.312

269.942.618
2.745.439

268.987.521
3.018.440

34.221.658
32.110.460

34.917.322
34.379.115

35.841.102
36.768.988

0
441.586.827

87.055
435.554.947

87.057
441.042.974

Myndighedsopgaven på områderne Familieydelser, Barselsdagpenge, Folke- og førtidspension,
boligstøtte og varmetillæg er i perioden 1.10.2012 – 1.3.2013 virksomhedsoverdraget til Udbetaling
Danmark (UDK). Familieydelser afregnes fremover direkte mellem UDK og staten. På de øvrige
områder sker der afregning mellem UDK og kommunen for så vidt angår den kommunal andel af
udgifterne. UDK indhenter selv den statslige refusion. Det er således nettoudgiften, der fremgår af
budgettet på disse områder.
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Specielle bemærkninger
05.48.68-70 Førtidspensioner
Finansieringsreglerne vedrørende førtidspension er ændret en del gange. Indtil 31/12 1991 finansierede
staten samtlige udgifter til førtidspension. Herefter overtog kommunerne en del af finansieringen for
nytilkendte førtidspensioner, først 50 % mellem 1/1 1992 og 31/12 1998, og siden 1/1 1999 har
kommunerne finansieret 65 % af udgiften til alle nytilkendte førtidspensioner. Kommunerne overtager altså
år for år en større og større andel af udgifterne til førtidspension. Derfor er sammenligning mellem de
forskellige år ikke muligt på dette område.
Udgifterne til tilkendte førtidspensioner i perioden 1/1 1992 til 31/12 2002 konteres under ”68
Førtidspension med 50 % medfinansiering” og ”69 Førtidspension med 35 % medfinansiering”. Udover
eventuelle tilflyttere kommer der ikke nye sager til under de to funktioner, mens der er afgang i forbindelse
med overgang til folkepension eller dødsfald. I budgettet er regnet med et fald i udgifterne på henholdsvis
7,5 % og 4,0 % i forhold til forventet regnskab 2014.
Udgifterne til nytilkendte førtidspensioner efter 1/1 2003 konteres under ”70 Førtidspension med 65 %
medfinansiering”. I regnskab 2014 forventes 2.327 helårspersoner på førtidspension, dette antal er på
baggrund af førtidspensionsreformen nedjusteret til 2.256 helårspersoner i 2015.

05.57.76-77 Boligstøtte
Boligstøtte ydes efter lovfastsatte kriterier. De kommunale udgifter er derfor alene afhængige af
•
•
•
•
•

indkomstgrundlag
konjunkturudsving (beskæftigelsen)
husstands- og familiesammensætning
huslejeniveau
antallet af lejeboliger

Det samlede skøn for boligstøtte for 2015 ligger 3,0 mio. kr. over skønnet, der indgik i Økonomi- og
Erhvervsudvalgets rammeudmelding. Det højere skøn skyldes, at der er opført mange nye boliger
med deraf følgende højere udgifter til boligstøtte.
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Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget
Politikområde: Sundhed og omsorg
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets
priser

Funktion
Rammebelagt
04.62.82 Kommunal
genoptræning og
vedligeholdelsestræning
04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse
05.32.30 Lejetab
05.32.32 Pleje og omsorg
mv. af ældre og
handicappede
05.32.33 Forebyggende
indsats for ældre og
handicappede
05.32.34 Plejehjem og
beskyttede boliger
05.32.35 Hjælpemidler,
forbrugsgoder,
boligindretning og
befordring
05.32.37 Plejevederlag og
hjælp til sygeartikler o.
lign. ved pasning af
døende
05.35.40 Rådgivning og
rådgivningsinstitutioner
05.38.53 Kontaktpersonog ledsagerordning
I alt

Regnskab 2013

Budget 2014

Budget 2015

28.434.444

32.328.365

29.603.484

1.331.423
1.008.745

1.339.122
34.985

2.578.397
34.997

483.658.928

482.014.759

477.813.958

2.026.327

2.932.695

2.933.037

4.659.277

6.565.795

6.572.700

40.181.894

39.566.375

40.561.683

4.147.577

2.731.115

4.224.740

3.893.759

4.379.263

3.977.596

4.794
569.347.168

0
571.892.474

0
568.300.592

Generelle bemærkninger
Langt den overvejende del; 86 % af budgettet på Sundhed og Omsorgsområdet er afsat til pleje og
omsorgsopgaven.
Det er omsorg i plejeboliger på plejecentre samt praktisk hjælp og personlig pleje i borgerens eget
hjem, samt hjemmesygepleje i eget hjem.
Herefter kommer udgifterne til hjælpemidler og kommunal genoptræning og forebyggelse med hhv.
7 % og 6 %.
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Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget
Politikområde: Sundhed og Omsorg
Delområde: Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets
priser

Funktion
Rammebelagt
04.62.82 Kommunal
genoptræning

Regnskab 2013

Budget 2014

28.434.444

Budget 2015

32.328.365

29.603.484

04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning
046282-1-001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning.
Udgifter til genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der
ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse, jf. § 86, stk. 1 i Lov om social service. Samt
udgifter til hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer med nedsat
fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. § 86, stk. 2 i Lov om social
service.
046282-1-002 Ambulant specialiseret genoptræning (sundhedslovens § 140).
Udgifter til specialiseret, ambulant genoptræning på et regionalt sygehus.
046282-1-003 Personbefordring
Udgifter vedrørende personbefordring i forbindelse med kommunal genoptræning (omfatter både
almen og specialiseret genoptræning) og vedligeholdelsestræning, jf. Servicelovens § 86 og
Sundhedslovens §§ 140 og 263.
046282-1-200 Ledelse og Administration
Udgifter til ledelse og administration
Der er et budget i myndighedsafdelingen på 2,5 mio. kr. til Kommunal genoptræning og
vedligeholdelsestræning. Bevillingen er primært til dækning af udgifter til ATOS.
04.62.82
Kommunal genoptræning og
vedligeholdelsestræning
Myndighedsafdelingen
046282-1-001
Kommunal genoptræning og
vedligeholdelsestræning

Regnskab
2013

2.461.481

Budget
2014

Budget
2015

3.204.562

2.515.641

Der er i sundhed og omsorg et budget på 27,1 mio. kr. Budgettet på sundhedsområdet er primært
placeret på Vital Horsens.
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04.62.82
Kommunal genoptræning og
vedligeholdelsestræning
Sundhed og Omsorg
046282-1-001
Kommunal genoptræning og
vedligeholdelsestræning
046282-1-002
Ambulant specialiseret genoptræning
(sundhedslovens pgf. 140)
046282-1-003
Personbefordring
046282-1-200
Ledelse og administration
Resultat

Regnskab
2013

Budget
2014

Budget
2015

24.419.966

25.701.835

23.780.269

-927.397

-49.490

1.784.673

333.013

566.977

566.980

2.147.381

2.904.481

955.921

25.972.963

29.123.803

27.087.843
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Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget
Politikområde: Sundhed og Omsorg
Delområde: Sundhedsfremme og Forebyggelse
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets
priser

Funktion
Rammebelagt
04.62.88 Sundhedsfremme

Regnskab 2013
1.331.423

Budget 2014

Budget 2015

1.339.122

04.62.88 Sundhedsfremme og Forebyggelse
Kommunens udgifter til sundhedsfremme og forebyggelse efter sundhedslovens § 119.
Budgettet på sundhedsområdet er en del af opgaverne for Vital Horsens.

2.578.397
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Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget
Politikområde: Sundhed og Omsorg
Delområde: Lejetab
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets
priser

Funktion
Rammebelagt
05.32.30 Lejetab

Regnskab 2013

Budget 2014

1.008.745

Budget 2015

34.985

34.997

05.32.30 Ældreboliger
Lejetab m.v., herunder manglende udlejning, registreres her.
Der henstår et mindre budget til dækning af lejetab i 2015 og frem. Budgettet for 2014 og 2015
forventes ikke at kunne dække det forventede forbrug.
Et eventuelt merforbrug søges dækket ind gennem omplaceringer på det øvrige ikkerammebelagte område.
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Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget
Politikområde: Sundhed og Omsorg
Delområde: Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets
priser

Funktion
05.32.32:
Rammebelagt
Pleje og omsorg mv. af
ældre og handicappede
grp. 000
Kommunens levering af
personlig og praktisk
hjælp grp. 001
Tilskud til personlig og
praktisk hjælp grp. 002
Hjemme-sygepleje grp.
004
Private leverandører af
personlig og praktisk
hjælp grp. 009
Personlig og praktisk
hjælp undtaget
grp. 011
Tværgående
arbejdsopgaver og service
grp. 020
Betaling for personlig og
praktisk hjælp grp. 092
Betaling for personlig og
praktisk hjælp grp. 093
Ledelse og administration
grp. 200
I alt

Regnskab 2013

Budget 2014

Budget 2015

10.901.510

13.381.278

13.832.508

162.121.945

156.627.012

149.029.742

-2.251.181

-755.158

-755.163

35.130.739

35.532.203

34.428.179

16.071.863

11.893.899

15.330.024

264.214.356

261.377.647

267.654.911

18.358

0

0

170.705

-10.190

173.827

-23.889.275

-18.832.343

-19.179.905

21.169.910
483.658.928

22.800.411
482.014.759

17.299.835
477.813.958
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Specielle bemærkninger
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), efter
§§ 83 og 94 i lov om social service.
Endvidere registreres udgifter og indtægter vedrørende tilskud til personlig og praktisk hjælp mv.,
som modtageren selv antager, og til borgerstyret personlig assistance til personer med nedsat
funktionsevne efter §§ 94b-96 i lov om social service.
De store serviceområder er pleje og omsorg for borgere i eget hjem, borgere på centrene samt
sygeplejen.
Frit valg
Borgere, der bor i eget hjem og modtager personlig pleje eller praktisk bistand, er omfattet af frit
valg mellem den kommunale leverandør eller de godkendte private leverandører.
Myndighedsafdelingen visiterer til en ydelsesramme til borgerne, der så efterfølgende enten kan
vælge en kommunale eller en privat leverandør.
Der er henover foråret 2014 sket en omlægning af pakkestrukturen med større intervaller. Der er
ikke ændret ved kvalitetsstandarderne. Formålet er muligheden for en større fleksibilitet i
planlægningen og dermed en mere økonomisk drift.
Budgettet er
til den kommunale del på 149 mio. kr.
til de private leverandører er der et budget på 15 mio. kr.
Leverandørerne bliver afregnet i forhold til de timer, de leverer.
Udgiften til denne gruppe er på kontoområdet 05.32.32 grp. 001 og grp. 009
Plejecentre
Udgifter til borgere, der bor på plejecentrene og her modtager personlig pleje og praktisk bistand,
konteres på kontoområdet 05.32.32 grp. 009.
Der er sygepleje tilknyttet plejecentrene og de indgår i budgettet på plejecentrene.
Sygeplejen
Sygeplejen bliver konteret på kontoområdet 05.32.32 grp. 004.
Der er en budgetramme på 34 mio. kr. til sygeplejen.
Sygeplejen har som primær målgruppe de borgere, der ikke bor på plejecentrene.
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05.32.32 gruppering 000 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
Budget til administrative driftsudgifter
Budgettet består af afsatte midler primært til administrative funktioner på kto. 5
Opdeling af
budgetrammen
Ejendomscenter
Administration
Sundhed og Omsorg
Samlet budget

Budget
2014
1.354.851
1.956.410
10.070.005
13.381.278

Budget
2015
1.354.559
456.410
10.521.539
12.332.508

Ejendomscenter
Birkebo, Vestbirkvej 3 a, Østbirk, servicearealer
Egebo, Møllevangen 4-10, servicearealer
Hatting centret, Smedebakken 1, servicearealer
Kildegade 23, Horsens, serviceareal
Klovenhøjvej 1-19, Brædstrup, servicedel
Søndergården 1-32, Søndergade, serviceareal
Vesterled 1-41, Brædstrup, serviceareal
Budget

118.854
9.266
161.163
268.430
240.180
364.068
192.598
1.354.559

Administration
Pleje og omsorg
Budget

1.956.410
1.956.410

Sundhed og omsorg
Effektiviseringspuljen
Fællesudgifter
Omstilling
PDA Hjemmeplejen
Rask igen i eget hjem
Styrket Rekruttering og Samarbejde med
Frivillige
Vikarer
Voksenelever
Resultat

603.477
2.340.055
2.452.556
505.995
2.419.386
329
668.390
1.531.351
10.521.539

05.32.32 GRP 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp
Frit valg – praktisk hjælp og personlig pleje
Kommunens leverance af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af
leverandør (servicelovens §§ 83 og 94).
Demografipuljemidler
I de kommende år vil der være stigninger i antallet af ældre (65+ årige) i Horsens Kommune.
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Kommunens beregningsmodel af de økonomiske konsekvenser heraf tager udgangspunkt i det
faktiske forbrug på frit valgs området (hjemmehjælp). Den demografiske påvirkning af udbuddet af
døgndækkede boliger håndteres i en særskilt politisk proces i relation til plejeboligbyggeprogrammet. Der er ikke indlagt udvidelser af antallet af døgndækkede plejeboliger i 2015.
Beregningsmodellen tager udgangspunkt i, at serviceniveauet i det sidst kendte regnskabsår og
budgetåret er identiske.
Demografimidler er indregnet i budgettet således:
Demografi
Oversigt over indregnede demografipuljemidler – Frit valg, 2015 - 2018
Indregnet vækst og korrektion for demografisk vækst på baggrund af befolkningstallet (i
1.000 kr. i 2015 priser)
2015
Allerede indregnet
demografi
Budget 2015
Estimeret behov
Demografi (ændring)

2016

2017

2018

11.717

15.731

15.731

15.731

8.014
-3.703

11.492
-4.239

16.187
456

20.486
4.754

Budgettets forudsætninger om timeforbruget i 2015 hviler på antallet af leverede timer i 2013 (sidst
kendte regnskabsresultat) tillagt demografimidler fra demografipuljen.
Udviklingen på frit valg viser en større andel af timerne leveres af private leverandører. En
ændring, der er indregnet i budget 2015.
Frit valgs budgettet i budget 2015 er påvirket af omlægning i en ny pakkestruktur, der ved samme
serviceniveau vil kunne reducere udgiftsniveau med 8 mio. kr.. Timeforbruget til personlig pleje
forventes at være på 373.000 timer og 53.000 timer til praktisk bistand.
I nedenstående tabel er vist de timebaserede aktivitetstal og priser fordelt på h.h.v. personlig pleje
og praktisk hjælp, samt private og kommunale leverandører:
Praktisk Hjælp:

Leverandør
Kommunale
Private
I alt

Forudsat
timepris
Budget2015
Timer 2013 Timer 2015 Timer-% Budget
%
306,23
41.181
40.339
66,1 %
12.353.013
73,7 %
330,53
21.129
13.316
33,9 %
4.401.286
26,3 %
62.310
53.654 100,0 %
16.754.299 100,0 %
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Personlig Pleje, bekvem tid (dagtimer hverdage):

Leverandør
Kommunale
Private
I alt

Forudsat
timepris
Budget2015
Timer 2013 Timer 2015 Timer-% Budget
%
324,74
190.958
182.709
93,5 %
59.332.102
95,4 %
8.190
8.158
6,5 %
2.856.713
4,6 %
350,18
193.800
190.867 100,0 %
62.188.815 100,0 %

Personlig Pleje, ubekvem tid (aften, nat og weekend):

Leverandør
Kommunale
Private
I alt

Forudsat
timepris
Budget2015
Timer 2013 Timer 2015 Timer-% Budget
%
423,25
188.265
174.881
94,0 %
74.018.569
95,8 %
438,15
7.494
7.402
6,0 %
3.243.262
4,2 %
195.759
182.283 100,0 %
77.261.831 100,0 %

Der er henover 2013 og de første måneder af 2014 et fald i timerne til personlig pleje.
I nedenstående graf er vist udviklingen af timer til personlig pleje januar 2013 til april 2014:

17.500
17.000
16.500
16.000
15.500
Bekvem
15.000

Ubekvem

14.500

Der er samme udvikling i timer til praktisk bistand med et faldende antal timer
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I nedenstående graf er vist udviklingen af timer til praktisk bistand januar 2013 til april 2014:
5.600
5.400
5.200
5.000
4.800
4.600

Praktisk hjælp

4.400

Denne udvikling i både timer til personlig pleje og praktisk bistand samt omlægning til den nye
pakkestruktur forventes at kunne forhindre, at frit valg budgettet i 2015 kommer ud med et
underskud, som det var tilfældet i regnskab 2013.
Der er altid en vis usikkerhed om den endelig effekt af en omlægning fra en velkendt ordning til en
ny.
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Budgettet til frit valg mm. i kroner – samlet budget til 05.32.32 grp. 001 og 009
Budgetramme til personlig pleje og praktisk bistand visiteret af myndighedsafdelingen, hvor
borgeren kan vælge mellem de kommunale eller de private leverandører.
Lønninger
§ 94 ydelser
Afregning madservice private
leverandører
Afregning specialrengøring private
leverandører
Afregning timer kommunale
leverandører
Afregning timer private
leverandører
Afregning timer respiration
Frit Valg
Fælles løn
SSH-elever
Tilskud ansæt. Hjælpere § 94
Tjenestekørsel
Udgifter anden hjælp grp 001
Ældreboliger
Afregning frit valg kommunal
Budgetramme Frit valg

91.710.779
653.871
4.556.417
272.345
145.703.684
10.501.262
674.303
355.177
912.268
1.291.243
2.262.564
746.853
562.218
-95.843.218
164.359.766

Afregning timer kommunale
leverandører
Afregning timer private
leverandører
Samlet budget til frit valg

145.703.684
10.501.262
156.204.946

05.32.32 GRP 004 Hjemmesygepleje
Budgettet til hjemmesygepleje vurderes med udgangspunkt i forbruget i fordelingen af
sygeplejetimer i de tre Sundhedsdistrikter. Der foretages ikke demografiberegning på området.
Hjemmesygeplejen er i 2014 samlet i et tværgående team under Sundhedscenter Søndergården.
Der er ikke ændret ved, at der stadig er sygepleje i hele kommunen som tidligere.
Hjemmesyge
05.32.32 GRP 004 Hjemmesygepleje
Sundhed og Omsorg
Sundhedscenter Søndergården

Regnskab 2013

Budget 2014

35.130.739

35.532.203

Budget 2015
34.428.179
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05.32.32 GRP 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør
En stor del af ”ældrebudgettet” går til drift af kommunens plejecentre og plejeboliger. Budgettet
skal dække driften af de kommunale plejecentre, herunder demensplejeboligerne.
Budgettet er opdelt på tre administrative enheder.
En myndighedsafdeling, der har et budget til køb af pladser i andre kommuner eller hos private
plejecentre, samt sælger kommunale pladser til andre kommuner.
De kommunale pladser (Sundhed og omsorgsplejecentre), der har en budgetramme til driften af
plejecentrene, herunder personlige pleje, praktisk bistand og madservice.
Ejendomscentret vedligeholder bygningerne.
05.32.32 GRP 011
Ejendomscenter
Sundhed og Socialservice
Administration
Myndighedsafdelingen
Sundhed og Omsorg
Samlet budget

Regnskab 2013
175.602
264.038.754
1.706.889
1.428.531
260.903.334
264.214.356

Budget 2014
530.947
260.846.700
1.206.836
-2.652.330
262.292.194
261.377.647

Budget 2015
528.965
267.125.946
1.206.836
-637.528
266.556.638
267.654.911

Det kommunale udførerled Sundhed og Omsorgs budgetrammen på 267 mio. kr. til personlig og
praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør er en nettoramme, herunder madordning.
Budgetrammen til driften er 290,6 mio. kr. med en indtægt på 22,9 mio. kr.
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Oversigt over plejepladser (boliger, daghjem, midlertidige pladser)
Pladstype med
Interne Gns. normering Pris/år
Pris/døgn
gennemsnitspriser
pladser timer/uge
2015
2015

Budget inkl.
centrale omk.

Plejeboliger
435
24,82
434.858
1.191
189.163.073
Plejeboliger svært
demente
93
36,69
613.387
1.681
57.044.978
Specialpladser
9
57,27
714.709
1.958
6.432.382
Daghjemspladser
70
9,63
235.521
645
16.486.441
Pladstype med
Interne Gns. normering Pris/år
Pris/døgn Budget inkl.
gennemsnitspriser
pladser timer/uge
2015
2015
centrale omk.
Demensdaghjem
19
15,5
329.986
904
6.269.727
Aflastningspladser
16
25,23
477.386
1.308
7.638.174
Aflastning svært demente
4
37,1
517.309
1.417
2.069.235
Udredningspladser
Bruttobudget
Indtægter fra madordning,
mm.
Nettobudget
Sundhed og omsorg

2
647

57,27

865.403

2.371

1.730.806
286.834.816
-19.179.905
267.654.911

Budgettet til pleje i boligerne er reduceret med 1 procent årligt. Dette påvirker den gennemsnitlige
udgift pr. plads og den gennemsnitlige normering.

Myndighedsafdelingen
Myndighedsafdelingen har et budget på 15,5 mio. kr. til køb af pladser i andre kommuner eller hos
private plejecentre. Når der bor en borger fra en anden kommune på et af Horsens Kommunes
kommunale plejecentre, så bliver indtægten tilført myndighedsafdelingen. Der forventes en indtægt
på 16,1 mio. kr.
Der er 30 - 35 plejeboligpladser, der benyttes af udenbys borgere, dvs. hvor Horsens Kommune får
betaling til dækning af udgifterne fra andre kommuner i løbet af et budgetår.
Der er i mellem 50 - 60 borgere fra Horsens Kommune, der bor uden for kommunen i løbet af et
budgetår.
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Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget
Politikområde: Sundhed og Omsorg
Delområde: Forebyggende indsats for ældre og handicappede
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets
priser

Funktion
Rammebelagt
05.32.33 Forebyggende
indsats

Regnskab 2013

Budget 2014

2.026.327

2.932.695

Budget 2015
2.933.037

Her registreres indtægter og udgifter vedrørende kommunens forebyggende indsats for ældre og
handicappede.
Det bemærkes, at udgifter til genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens § 86
registreres på gruppering 001 på funktion 4.62.82
Det er udgifter til forebyggende hjemmebesøg, jf. servicelovens § 79 a.
05.32.33
Forebyggende indsats for ældre og handicappede
05.32.33-1-001
Forebyggende hjemmebesøg
05.32.33-1-003
Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold
05.32.33-1-004
Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig
handicap
Budget 2015

Budget
2015
1.915.514
930.944
86.579
2.933.037

Forebyggende hjemmebesøg er en del Vital Horsens opgaver. Afløsning og aflastning er en del af
plejecenter strukturen i sundhedsdistrikterne
Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold
Sundhedscenter Ceres
Sundhedscenter Søndergården
Sundhedscenter Lindehøj
Budget 2015

Budget
2015
523.726
178.252
228.966
930.944
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Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget
Politikområde: Sundhed og Omsorg
Delområde: Plejehjem og beskyttede boliger
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets
priser

Funktion
Rammebelagt
05.32.34 Plejehjem

Regnskab 2013

Budget 2014

4.659.277

Budget 2015

6.565.795

6.572.700

Myndighedsafdelingen har 3,8 mio. kr. til betalingen ved køb i andre kommuner.
Ejendomscentret har 2,8 mio. kr. til vedligehold og andre bygningsmæssige forhold.
05.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger
Boller Slot, Bollervej, plejehjem
Lindehøj, Langmarksvej 85, serviceareal
Plejehjem og beskyttede boliger (køb i andre kommuner)
Sundhed og Socialservice
Budget 2015

Budget 2015
407.372
1.055.984
3.789.381
1.319.963
6.572.700
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Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget
Politikområde: Sundhed og Omsorg
Delområde: Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og
befordring
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets
priser

Funktion
Rammebelagt
05.32.35:
000 Forbrugsgoder,
boligindretning og
befordring
001 Støtte til køb af bil
mv. (servicelovens § 114)
002 Optiske
synshjælpemidler
(servicelovens § 112)
003 Arm- og benproteser
(servicelovens § 112)
004 Høreapparater til
personer
(servicelovens § 112)
005 Ortopædiske
hjælpemidler, inkl. fodtøj
(servicelovens § 112)
006 Inkontinens- og
stomihjælpemidler
(servicelovens § 112)
007 Andre hjælpemidler
(servicelovens § 112)
008 IT-hjælpemidler og
It-forbrugsgoder
009 Forbrugsgoder
(servicelovens § 113)
010 Hjælp til
boligindretning
(servicelovens § 116)
011 Støtte til individuel
befordring
(servicelovens § 117)
091 Tilbagebetaling vedr.
støtte til køb af bil
093 Tilbagebetaling vedr.
støtte til boligindretning
I alt

Regnskab 2013

Budget 2014

Budget 2015

290.675

686.015

686.013

6.176.916

7.728.745

7.724.191

595.637

659.466

778.441

2.113.165

2.221.350

2.236.292

847.113

0

86.034

4.704.509

4.546.511

5.338.349

9.517.491

7.849.111

8.063.261

16.286.314

17.243.472

17.012.414

346.742

356.740

358.788

477.980

130.296

131.168

1.507.497

1.585.657

1.587.846

108.270

211.817

211.689

-2.780.493

-3.652.805

-3.652.803

-9.920
40.181.894

0
39.566.375

0
40.561.683
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Hjælpemiddelområdet er sammensat af forskellige grupperinger af hjælpemidler og dækker køb,
udlån og udskiftning af kommunens hjælpemidler. Høreapparater blev i 2013 flyttet tilbage på
regionalt niveau.
Budgettet i 2015 er tilført 1 mio. kr. til dækning af udgiften til kropbårne hjælpemidler.
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Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget
Politikområde: Sundhed og Omsorg
Delområde: Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning
af døende i eget hjem.
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets
priser

Funktion
Rammebelagt
05.32.37 Plejevederlag
m.m.

Regnskab 2013
4.147.577

Budget 2014

Budget 2015

2.731.115

4.224.740

Udgifter til pleje af døende i eget hjem. Udgiften består primært af lønkompensation til
arbejdsgivere.
§ 118 lønrefusion til pasning af nærtstående
Budgetgrundlag
Udvalgenes forslag
Resultat

1.959.801
1.140.319
3.100.120

§ 119 plejevederlag til pårørende
Budgetgrundlag
Udvalgenes forslag
Resultat

612.001
356.097
968.098

§ 122 hjælp til sygeartikler
Budgetgrundlag
Udvalgenes forslag
Resultat

159.320
-2.798
156.522

Budget 2015

4.224.740

284

Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget
Politikområde: Sundhed og omsorg
Delområde: Rådgivning og rådgivningsinstitutioner
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets
priser

Funktion
Rammebelagt
05.35.40 Rådgivning og
rådgivningsinstitutioner

Regnskab 2013
3.893.759

Budget 2014

Budget 2015

4.379.263

3.977.596

Udgiften dækker drift af Hjælpemiddeldepotet.
Driften omfatter reparation, rengøring og kørsel af hjælpemidler.
Driften af hjælpemiddeldepotet er udliciteret til privat leverandør pr. 15. marts 2011.
I budgettet indgår løn til en koordinatorstilling i Horsens Kommune.
Administrative opgaver leverandør
Hjælpemiddeldepot egen administration
Kørsel af hjælpemidler
Lagerstyring
Nødkald
Reparation og reservedele

381.973
614.315
860.287
1.577.333
238.731
304.957

Budget 2015

3.977.596
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Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget
Politikområde: Udsatte Voksne og handicappede
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets
priser

Funktion
Rammebelagt
05.32.17
Specialpædagogisk
bistand for voksne
05.22.07 Indtægter fra
den centrale
refusionsordning
05.28.23 Døgninstitutioner
for børn og unge
05.32.30 Lejetab
05.32.32 Pleje og omsorg
mv. af ældre og
handicappede
05.32.33 Forebyggende
indsats for ældre og
handicappede
05.38.42 Botilbud til
personer med særlige
sociale problemer (pgf.
109 og 110)
05.38.44
Alkoholbehandling og
behandlingshjem for
alkoholskadede
05.38.45 Behandling af
stofmisbruger
05.38.50 Botilbud til
længerevarende ophold
05.38.52 Botilbud til
midlertidigt ophold
05.38.53 Kontaktpersonog ledsagerordning
05.38.58 Beskyttet
beskæftigelse (pgf. 103)
05.38.59 Aktivitets- og
samværstilbud (pgf. 104)
05.57.72 Sociale formål
Ikke rammebelagt
05.57.72 Sociale formål
I alt

Regnskab 2013

Budget 2014

Budget 2015

15.041.276

16.540.767

16.088.213

-12.027.887

-12.992.878

-12.992.902

177.796
539.415

0
58

-870.691
-1

27.759.724

33.466.609

31.981.568

132.421.008

135.488.636

143.694.899

8.435.271

7.297.384

7.155.044

5.985.754

6.591.435

5.220.723

16.781.356

16.865.366

17.967.595

86.628.501

88.885.122

76.716.453

44.090.182

41.162.516

43.895.297

6.336.874

4.870.013

4.856.185

17.533.205

18.594.992

18.043.377

38.326.285
173.417

38.145.309
0
0
2.133.428
397.048.757

40.345.825
0

1.658.726
389.860.903

2.092.312
394.193.897
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Generelle bemærkninger
Området for udsatte voksne og handicappede er delt i myndighed og drift. Udgiftsbudgetterne er
placeret i myndighed, som køber pladser dels internt og dels i andre kommuner og regioner.
Driften er dels finansieret via takstindtægter fra myndighedsafdelingen og andre kommuner, dels
ved rammebevilling. For områder/driftstilbud, som er takstfinansieret, beregnes taksten i henhold til
aftale i rammeaftale for Region Midt. I henhold til rammeaftalen forudsættes det, at der er 100 %
belægning
Der er indarbejdet en generel 1-procent besparelse i budget 2015 i henhold til byrådsbeslutning.
Det er en forudsætning, at der kan opnås besparelse ved eksterne leverandører, som svarer til den
vedtagne besparelse på budgettet til køb af eksterne pladser. Der er en tendens til en tilgang af
særligt dyre enkeltsager på døgnophold. Det er derfor en forudsætning, at der i forhold til antallet i
april 2014 sker en afgang af borgere på døgnophold efter § 85, § 107 og § 108.
Som følge af budgetforliget er der tilført 4,0 mio. kr. til rammen til imødegåelse af udgiftspresset på
området.
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Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget
Politikområde: Udsatte Voksne og handicappede
Delområde: Specialpædagogisk bistand til voksne
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets
priser

Funktion
Rammebelagt
05.32.17 Specialpædagogisk bistand til
voksne

Regnskab 2013

15.041.276

Budget 2014

16.540.767

Budget 2015

16.088.213

Specielle bemærkninger
Kompenserende undervisning (STV)
Budgettet for 2015 inden for området kompenserende specialundervisning for voksne er baseret
på ca. 500 undervisningsforløb. Der er tale om et skøn på baggrund af tidligere års erfaringer.
På STV er der ydermere budgetteret med en indtægt fra PAS, studiestøttetimer og IT-instruktion. I
alt forventes en indtægt på 0,3 mio. kr. i 2015.
ASV Horsens har siden 2011 tilbudt et psykiatri træningstilbud som pendant til et lignende tilbud,
der tidligere blev udbudt i regionsregi. Som udgangspunkt har ASV modtaget en tillægsbevilling på
0,5 mio. kr. med henblik på driften af tilbuddet. Erfaringsmæssigt er aktivitetsniveauet ikke større,
end at tilbuddet kan finansieres for ca. halvdelen. ASV har derfor i både 2011 og 2012 tilbageført
0,2 mio. kr. til driftschefens budget. I 2015 er der budgetteret med en tilbageførsel på 0,2 mio. kr.
Beløbet er afsat som en budgetpulje under ASV-STAB.

Jobafklaring
Erfaringsmæssigt underviser ASV ca. 120 borgere i jobafklaringsforløb. ASV Horsens har i 2013
ved genberegning af tilbud ændret på normering og timer med henblik på at optimere Horsens
Kommunes udgifter til området. Optimering er ikke synlig i ASV’s regnskab, da besparelsen reelt
gives videre til bestiller. Samlet set har ASV med ydelseskataloget optimeret tilbud til jobafklaring
med et gennemsnit på ca. -5,7 %. Der forventes i 2015 ikke væsentlige ændringer i
aktivitetsniveauet, men indtægten nedjusteres som følge af optimeringen.
Der er tale om indtægtsdækket virksomhed, hvor omkostningerne til driften af området til fulde
dækkes af de realiserede indtægter.

Forberedende voksenundervisning (FVU/OBU)
ASV Horsens forventer også i 2015 at have driftsoverenskomst med VUC Horsens omkring
forberedende voksenundervisning. Baseret på tidligere års erfaringer forventer ASV at undervise
ca. 350 elever svarende til en indtægt på omkring 2,1 mio. kr.
Der er tale om indtægtsdækket virksomhed, hvor omkostningerne til driften af området dækkes af
de realiserede indtægter.
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Hjernekernen
Budget 2015 er baseret på hjerneskaderådgivning, forløbskoordination mv. for omkring 240
borgere. Hjernekernen er normeret til 2 fuldtidsstillinger. Hertil kommer en andel af de faste
omkostninger.
I Hjernekerne er der tillige tilknyttet en neuropsykolog som delvist finansieres af projektmidler,
delvist finansieres ved indtægtsdækket virksomhed. Indtægten forventes i 2015 at ligge på 0,25
mio. kr..

STU
ASV Horsens har i 2013 indgået ny samarbejdsaftale med Uddannelse og Arbejdsmarked. I
forbindelse med aftalens indgåelse er tilbuddet optimeret med 6,7 % til 8,9 %. I 2015 vil den gamle
aftale fra 2010 være endeligt udfaset. Budget 2015 er baseret på en forventet elevmasse på ca. 68
årselever. Heraf er der i nærværende budget kalkuleret med 4 elever fra andre kommuner.
I tilknytning til STU-uddannelsen driver ASV et pasnings- og aktivitetstilbud. I budgettet for 2015 er
der kalkuleret med 10 elever på dette tilbud.
Både hvad angår STU og pasnings- og aktivitetstilbuddet er der tale om indtægtsdækket
virksomhed, hvor omkostningerne til driften af området dækkes af de realiserede indtægter.
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Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget
Politikområde: Udsatte Voksne og handicappede
Delområde: Indtægter fra den centrale refusionsordning
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets
priser

Funktion
Rammebelagt
05.22.07:
Refusion vedr. funktion
05.32.32
Refusion vedr. funktion
05.32.33
Refusion vedr. funktion
05.32.35
Refusion vedr. funktion
05.38.50
Refusion vedr. funktion
05.38.52
Refusion vedr. funktion
05.38.59
Refusion vedr.
berigtigelser
I alt

Regnskab 2013

Budget 2014

Budget 2015

-3.508.313

-3.362.387

-3.362.397

-3.714.865

-3.929.676

-3.929.682

-181.262

0

0

-4.339.479

-4.832.632

-4.832.639

-573.814

-594.450

-594.451

-16.968

-273.733

-273.733

306.814
-12.027.887

0
-12.992.878

0
-12.992.902

Specielle bemærkninger
Indtægter fra den centrale refusionsordning opnås på særligt dyre enkeltsager. I 2013 opnåede
man refusion i 119 sager. Da der ses en tendens til en stigning i de særligt dyre enkeltsager
forventes refusionen at stige i 2015 i forhold til 2013.
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Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget
Politikområde: Udsatte Voksne og handicappede
Delområde: Døgninstitutioner for børn og unge
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets
priser

Funktion
Rammebelagt
05.28.23 Døgninstitutioner
for børn og unge

Regnskab 2013
177.796

Budget 2014

Budget 2015
0

-870.691

Specielle bemærkninger
Handicap, psykiatri og socialt udsatte driver døgninstitutionen Ternevej, som er normeret til 6
døgnpladser og 8 aflastningspladser. Driften finansieres via takstindtægter, og det er en
forudsætning, at alle pladser sælges, eller der alternativt kapacitetstilpasses til den aktuelle
belægning. Der er på nuværende tidspunkt en underbelægning på stedet, men der er iværksat
initiativer til at opnå fuld belægning. Institutionen var tidligere en del af familieområdet.
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Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget
Politikområde: Udsatte Voksne og handicappede
Delområde: Ældreboliger
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets
priser

Funktion
Rammebelagt
05.32.30 Lejetab

Regnskab 2013
539.415

Budget 2014

Budget 2015
0

0

Specielle bemærkninger
Lejetab som følge af ledige boliger på Vesterled. Vesterled åbnede i 2013. Der var her tale om en
relativt stor udgift til lejetab som følge af ibrugtagningen. I 2015 vurderes udgiften at være minimal.
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Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget
Politikområde: Udsatte Voksne og handicappede
Delområde: Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets
priser

Funktion
Rammebelagt
05.32.32:
Tilskud til personlig og
praktisk hjælp som
modtageren selv antager
§ 95
Tilskud til personlig og
praktisk hjælp som
modtageren selv antager
§ 96
I alt

Regnskab 2013

Budget 2014

Budget 2015

2.197.842

3.077.993

3.078.003

25.561.882
27.759.724

30.388.616
33.466.609

28.903.565
31.981.568

Specielle bemærkninger
Området omfatter borgerstyret personlig assistance (BPA ordninger). Der har gennem de senere
år været en tilgang i antallet af borgere, som har fået tilkendt en BPA ordning. I april måned 2014
har 25 borgere fået tilkendt en § 96 ordning. Det er en forudsætning, at antallet ikke stiger.
Forudsætninger for budgettet
Antal
§95 5 borgere
§96 25 borgere

Pris (gennemsnit) Udgift
615.600
1.156.142

3.078.003
28.903.565
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Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget
Politikområde: Udsatte Voksne og handicappede
Delområde: Forebyggende indsats for ældre og handicappede
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets
priser

Funktion
Rammebelagt
05.32.33:
Støtte i hjemmet
Almene botilbud § 85
Særlige botilbud
Aflastning § 84
Driftschef og
ejendomscenter
I alt

Regnskab 2013

Budget 2014

Budget 2015

32.335.900
24.128.499
74.711.663
317.718

34.289.044
24.834.701
75.076.560
0

32.635.194
26.057.004
81.444.743
400.351

927.229
132.421.009

1.288.331
135.488.636

3.157.607
143.694.899

Specielle bemærkninger
Det er en generel forudsætning, at der i myndighedsafdelingen kan forhandles nedsættelser
svarende til procent besparelsen, som er vedtaget i Horsens kommune. Der ses en tendens til en
tilgang af særligt dyre enkeltsager, hvilket gør, at budgettet er under pres. I 2013 har der på
særlige botilbud været 101,3 helårspersoner. I april 2014 er der indskrevet 106 personer. Det
forudsættes, at der er 104 borgere i 2015.
Det er endvidere en forudsætning, at driften kan sælge eventuelle ledige pladser, som Horsens
kommune ikke selv kan bruge, til andre kommuner.
Drift har etableret et fælles rådgivningscenter for hele området. Fællesudgifter for
rådgivningscenteret er rent teknisk budgetteret under denne funktion fra 2015. Der er ligeledes
overført budget fra Økonomi- og Erhvervsudvalget til løn til driftschefen.
Forudsætninger for budgettet
Myndighedsafdelingens forudsætninger:
Antal
Støtte i
hjemmet.
521 borgere
Almene
botilbud.
107 borgere
Særlige
botilbud.
104 borgere

Pris (gennemsnit)

Udgift

62.639

32.635.194

243.523

26.057.004

783.122

81.444.743
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Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget
Politikområde: Udsatte Voksne og handicappede
Delområde: Botilbud for personer med særlige sociale problemer
( § 109 og § 110)
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets
priser

Funktion
Rammebelagt
05.38.42:
Forsorgshjem § 110
Kvindekrisecentre § 109
Beboeres egen betaling
Statsrefusion
I alt

Regnskab 2013
14.932.408
3.377.691
-1.449.293
-8.425.535
8.435.271

Budget 2014
13.367.589
3.156.851
-1.751.136
-7.475.920
7.297.384

Budget 2015
13.409.013
3.224.289
-1.831.767
-7.646.491
7.155.044

Specielle bemærkninger
Området er forankret i Center for Socialt udsatte, som varetager både myndighed og drift.
Horsens Krisecenter for kvinder har 7 pladser, hvor der budgetteres med, at Horsens bruger 4
pladser, og at der sælges 3 pladser til eksterne kommuner. Der budgetteres ligeledes med, at der
købes 2 pladser eksternt.
Det sociale forsorgshjem Sølyst driver 30 pladser, hvor der budgetteres med, at Horsens bruger 16
pladser og at der sælges 14 pladser til eksterne kommuner. Der disponeres ligeledes med, at der
købes 9 pladser eksternt.
I forbindelse med opførelsen af Vesterled er der oprettet 4 akut-/ afrusningspladser efter § 110.
Der budgetteres med, at Horsens bruger alle 4 pladser.
Der er 50 % statsrefusion på området.
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Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget
Politikområde: Udsatte Voksne og handicappede
Delområde: Alkoholbehandling og behandlingshjem for
alkoholskadede
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets
priser

Funktion
Rammebelagt
05.38.44
Alkoholbehandling

Regnskab 2013
5.985.754

Budget 2014
6.591.435

Budget 2015
5.220.723

Specielle bemærkninger
Området er forankret i Center for Socialt udsatte, som varetager både myndighed og drift.
Center for socialt udsatte driver 115 pladser til ambulant alkoholbehandling og 8 nye pladser til
dagbehandling, som alle bruges af Horsens borgere. Der budgetteres med, at der købes 4 pladser
til ambulant alkohol behandling og to døgnpladser eksternt.
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Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget
Politikområde: Udsatte Voksne og handicappede
Delområde: Behandling af stofmisbrugere
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets
priser

Funktion
Rammebelagt
05.38.45 Behandling af
stofmisbrugere

Regnskab 2013

16.781.356

Budget 2014

16.865.366

Budget 2015

17.967.595

Specielle bemærkninger
Området er forankret i Center for Socialt udsatte, som varetager både myndighed og drift.
Trin Horsens har 200 ambulante pladser til ambulant stofmisbrugsbehandling, 25 Case
Management pladser (50 % takst af ambulant behandling), 13 dagbehandlingspladser og 12
døgnpladser. Alle pladser forventes brugt af Horsens borgere. Der budgetteres desuden med køb
af 4 eksterne døgnpladser.
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Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget
Politikområde: Udsatte Voksne og handicappede
Delområde: Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets
priser

Funktion
Rammebelagt
05.38.50:
Botilbud til længerevarende ophold,
myndighed
Botilbud til længerevarende ophold, drift og
ejendomscenter
I alt

Regnskab 2013

Budget 2014

Budget 2015

85.920.398

89.855.367

77.345.411

708.103
86.628.501

-970.245
88.885.122

-628.958
76.716.453

Specielle bemærkninger
Det er en generel forudsætning, at der i myndighedsafdelingen kan forhandles nedsættelser
svarende til procent besparelsen, som er vedtaget i Horsens kommune. Det er endvidere en
forudsætning, at driften kan sælge eventuelle ledige pladser, som Horsens kommune ikke selv kan
bruge, til andre kommuner.
Siden 2012 er der institutioner, som har ændret status fra længerevarende botilbud § 108 til
særlige botilbud § 85, budgettet skal ses i sammenhæng med botilbud efter § 85 funktion 05.32.33.
Forebyggende indsats for ældre og handicappede.
Budgettet er presset af tilgang af særligt dyre enkeltsager.
Forudsætninger for budgettet
Myndighedsafdelingens forudsætninger
Antal
107

Pris (gennemsnit)
722.854

Udgift
77.345.411
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Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget
Politikområde: Udsatte Voksne og handicappede
Delområde: Botilbud til midlertidige ophold (§ 107)
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets
priser

Funktion
Rammebelagt
05.38.52:
Botilbud til midlertidige
ophold, myndighed
Botilbud til midlertidige
ophold, drift
I alt

Regnskab 2013

Budget 2014

Budget 2015

42.811.002

41.208.172

43.803.335

1.279.180
44.090.182

-45.656
41.162.516

91.962
43.895.297

Specielle bemærkninger
Det er en generel forudsætning, at der i myndighedsafdelingen kan forhandles nedsættelser
svarende til procent besparelsen, som er vedtaget i Horsens kommune. I 2013 har der været 83,3
helårspersoner, som har fået midlertidig botilbud. Det forudsættes, at der ikke er nettotilvækst til
2015.
Forudsætninger for budgettet
Myndighedsafdelingens forudsætninger
Antal
84

Pris
521.468

Udgift
43.803.335
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Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget
Politikområde: Udsatte Voksne og handicappede
Delområde: Kontaktperson- og ledsagerordning
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets
priser

Funktion
Rammebelagt
05.38.53 Kontaktpersonog ledsagerordning

Regnskab 2013
6.336.874

Budget 2014
4.870.013

Budget 2015
4.856.185

Specielle bemærkninger
Kontaktperson- og ledsagerordning er forankret dels i myndighedsafdelingen, sundhedsdistrikterne
og i HPS.
Myndighedsafdelingen og sundhedsdistrikterne administrerer ledsagerordningerne, og råder
samlet over et budget på 3.315.773 kr. I 2013 var der 192 borgere, der modtog ledsagelse.
Udgifterne til ledsagerordninger har været stigende gennem de sidste år, specielt på
ældreområdet.
Støttekontaktpersoner administreres af Specialvejledningen, som råder over et budget på
1.537.513 kr.
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Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget
Politikområde: Udsatte Voksne og handicappede
Delområde: Beskyttet beskæftigelse (§ 103)
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets
priser

Funktion
Rammebelagt
05.38.58:
Beskyttet beskæftigelse,
myndighed
Beskyttet beskæftigelse,
drift og ejendomscenter
I alt

Regnskab 2013

Budget 2014

Budget 2015

17.391.964

17.883.528

17.111.217

141.241
17.533.205

711.464
18.594.992

932.160
18.043.377

Specielle bemærkninger
Det er en generel forudsætning, at der i myndighedsafdelingen kan forhandles nedsættelser
svarende til procent besparelsen, som er vedtaget i Horsens kommune. Det er endvidere en
forudsætning, at driften kan sælge eventuelle ledige pladser, som Horsens kommune ikke selv kan
bruge, til andre kommuner.
Forudsætninger for budgettet
Myndighedsafdelingens forudsætninger
Antal
214

Pris (gennemsnit)
79.959

Udgift
17.111.217
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Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget
Politikområde: Udsatte Voksne og handicappede
Delområde: Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets
priser

Funktion
Rammebelagt
05.38.59:
Aktivitets- og
samværstilbud,
myndighed
Aktivitets- og
samværstilbud, drift.
I alt

Regnskab 2013

Budget 2014

Budget 2015

33.291.495

32.403.642

35.004.407

5.034.790
38.326.285

5.741.667
38.145.309

5.341.418
40.345.825

Specielle bemærkninger
Det er en generel forudsætning, at der i myndighedsafdelingen kan forhandles nedsættelser
svarende til procent besparelsen, som er vedtaget i Horsens kommune. Der disponeres med, at
der i forhold til nuværende niveau, kan spares 0,5 mio. kr. ved optimering af kørsel. Der disponeres
med, at antallet af borgere ikke overstiger antallet i 2013.
Det er endvidere en forudsætning, at driften kan sælge eventuelle ledige pladser, som Horsens
kommune ikke selv kan bruge, til andre kommuner.
Forudsætninger for budgettet
Myndighedsafdelingens forudsætninger
Antal
239

Pris (gennemsnit)
146.462

Udgift
35.004.407

Der er derudover afsat en ramme til drift af ikke visiterede aktivitets- og samværstilbud.
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Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget
Politikområde: Udsatte Voksne og handicappede
Delområde: Sociale formål
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets
priser

Funktion
Ikke rammebelagt
05.57.72 Sociale formål

Regnskab 2013
1.832.143

Budget 2014
2.133.428

Budget 2015
2.092.312

I henhold til servicelovens § 100, skal kommunen yde dækning af nødvendige merudgifter ved den
daglige livsførelse til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det er en
betingelse, at merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes
efter anden lovgivning.
Der er 50 % statsrefusion på området.
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Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget
Politikområde: Familieområdet
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets
priser

Funktion
Rammebelagt
04.62.82 Kommunal
genoptræning og
vedligeholdelsestræning
05.22.07 Indtægter fra
den centrale
refusionsordning
05.25.17 Særlige
dagtilbud og særlige
klubber
05.28.20 Plejefamilier og
opholdssteder mv. for
børn og unge
05.28.21 Forebyggende
foranstaltninger for børn
og unge
05.28.23 Døgninstitutioner
for børn og unge
05.28.24 Sikrede
døgninstitutioner m.v. for
børn og unge
05.32.35 Hjælpemidler,
forbrugsgoder,
boligindretning og
befordring
05.35.40 Rådgivning og
rådgivningsinstitutioner
05.38.45 Behandling af
stofmisbruger
05.38.53 Kontaktpersonog ledsagerordning
05.57.72 Sociale formål
Ikke rammebelagt
05.28.20 Plejefamilier og
opholdssteder mv. for
børn og unge

Regnskab 2013

Budget 2014

Budget 2015

48.385

152.552

152.550

-10.654.206

-9.665.760

-9.665.743

792.849

0

0

95.001.334

94.815.321

106.018.942

58.793.500

56.049.347

56.907.693

42.062.586

37.914.711

28.624.859

0

1.126.233

1.126.234

3.604.041

3.470.345

2.207.298

1.826.150

1.432.996

1.432.993

1.549.067

1.645.497

2.015.736

0
0

15.284
0

15.285
9.795.676

1.199.528

1.501.019
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Funktion
05.28.21 Forebyggende
foranstaltninger for børn
og unge
05.28.24 Sikrede
døgninstitutioner for børn
og unge
05.35.40 Rådgivning og
rådgivningsinstitutioner
05.57.72 Sociale formål
I alt

Regnskab 2013

Budget 2014

Budget 2015

0

0

210.183

6.314.227

4.674.742

5.069.206

3.591.788
9.659.070
212.588.791

3.549.382
14.385.767
210.765.945

1.434.979
0
206.846.910

Generelle bemærkninger

Anbragte udsatte børn og unge
250

200
Betalingssager
Besluttet anbringelse
Døgninstitutioner

150

Skibsprojekter
Eget værelse og hybler
Kost- og efterskoler

100

Socialpæd. opholdssteder
Netværkspleje
Familiepleje

50

0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Der ses af ovenstående figur en markant stigning i antallet af anbragte i perioden 2011–2013,
hvorefter niveauet forventes stabilt.
Horsens Kommune har fra 2011 anbragt flere børn og unge end landsgennemsnittet (tal for 2013
er ikke tilgængelige endnu).

305

Anbragte pr. 0-17 årig
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Det gælder for langt hovedparten af de nyanbragte i 2011 – 2014, at der har været forskellige og
ofte langvarige forebyggende indsatser i familien forud for anbringelsen. Det forventes, at
styrkelsen af den helhedsorienterede indsats samt implementeringen af forebyggelsesstrategien,
herunder omlægning af en del af de forebyggende foranstaltninger til mere evidensbaserede
programmer, vil betyde, at antallet af anbringelser falder og at de samlede udgifter til
foranstaltninger nedbringes i forhold til det nuværende niveau.
På baggrund heraf er følgende forudsætninger indarbejdet i budgettet:
• Øget andel af anbringelser (herunder teenagere) i familiepleje/netværkspleje. Der er
budgetteret med, at antallet af anbragte børn og unge i familiepleje/netværkspleje stiger
med 6 og at antallet af anbragte på opholdssteder/døgninstitutioner falder tilsvarende. Det
er målet, at 58 % af anbringelserne vil være i familiepleje/netværkspleje i 2015 stigende til
62 % i 2016. Målet er 55 % i 2014 (pt. 57 %).
• Kortere anbringelsestid og øget forebyggelse: Der er budgetteret med, at antallet af
anbragte børn og unge kan nedbringes med 2 i forhold til det nuværende niveau.
• Omlægning fra anbringelse på opholdssted til hybel. Der er budgetteret med, at antallet af
unge anbragt i hybel øges med 1 og at antallet af unge anbragt på socialpædagogiske
opholdssteder/døgninstitutioner falder tilsvarende.
Der er som konsekvens af ovenstående foretaget følgende omprioriteringer:
• Budgettet til anbringelser i familiepleje forøges med 1,1 mio. kr.
• Budgettet til døgninstitutioner nedsættes med 1,1 mio. kr.
• Budgettet til forebyggende foranstaltninger forøges med 2,3 mio. kr., primært til
evidensbaserede indsatser, herunder MST-forløb og MTFC-forløb.
• Budgettet til kontante ydelser (§§ 41 og 42) nedsættes med 2,3 mio. kr. som følge af færre
modtagere og lavere gennemsnitlige udgifter.
Det skal pointeres, at der ikke er tale om et robust budget, da der budgetteres på cpr-niveau. En
uforudset nettotil- eller afgang vil alt andet lige medføre store udsving i udgifterne.
Budgetoverholdelse forudsætter derfor konstant fokus og prioritering.
Der er indarbejdet følgende tekniske korrektioner:
Budgettet til objektiv finansiering af sikrede institutioner til unge er forhøjet med 0,4 mio. kr. som
følge af oprettelse af flere pladser.
Budgettet til kontante ydelser (§§ 41 og 42) har fra 2015 ændret status til rammebelagt område.
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Effektiviseringsstrategien er indarbejdet med:
Årlig 1 %
effektivisering

2015

2016

2017

2018

-3.852.870

-5.779.303

-7.705.736

-9.570.872

Som følge af budgetforliget er driftsrammen forøget med 3,5 mio. kr. til at imødegå udgiftspresset
på området.
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Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget
Politikområde: Familieområdet
Delpolitikområde: Indtægter fra den centrale refusionsordning
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets
priser

Funktion
Rammebelagt
05.22.07 Indtægter fra
den centrale refusionsordning
05.28.20 Plejefamilier,
opholdssteder m.m.
05.28.21 Forebyggende
foranstaltninger
05.28.23 Døgninstitutioner
05.28.24 Sikrede
døgninstitutioner
05.57.72 Kontante ydelser
I alt

Regnskab 2013

Budget 2014

Budget 2015

-4.851.439

-6.200.358

-6.200.357

-253.579
-5.502.753

-16.396
-3.403.703

-16.396
-3.403.700

0
-46.335
-10.654.106

-45.303
0
-9.665.760

-45.303
0
-9.665.756

Specielle bemærkninger
Staten yder refusion af en del af kommunens udgifter til særligt dyre enkeltsager på det sociale
område. I 2015 ydes der 25 % refusion for årlige udgifter mellem 0,73 mio. kr. og 1,47 mio. kr. og
50 % refusion for årlige udgifter over 1,47 mio. kr.. Der ydes også refusion hvis 4 eller flere børn fra
den samme familie er anbragt og de samlede udgifter overstiger 0,73 mio. kr. årligt.
Forudsætninger for budget 2015

05.28.20
05.28.21
05.28.23
05.28.24
I alt

25 %
antal sager
351
1
30
1
67

50 %
25 %
50 %
Refusionsbeløb
antal sager
refusionsbeløb refusionsbeløb
i alt
92
-2.561.454
-3.638.903
-6.200.357
0
-16.396
0
-16.396
5
-2.312.619
-1.091.081
-3.403.700
0
-45.303
0
-45.303
14
-4.935.772
-4.729.984
-9.665.756

1 Heraf er 5 sager søskendeanbringelser med 4 eller flere børn
2 Heraf er 4 sager søskendeanbringelser med 4 eller flere børn
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Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget
Politikområde: Familieområdet
Delpolitikområde: Plejefamilier og opholdssteder m.v.
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets
priser

Funktion
Rammebelagt
05.28.20:
Familiepleje
Netværkspleje
Socialpædagogisk
opholdssted
Kost- og efterskoler
Eget værelse og lign.
Skibsprojekter
Advokatbistand
Forældres egenbetaling
og børneydelse
Ikke rammebelagt
05.28.20:
Socialtilsyn objektiv
finansiering
I alt

Regnskab 2013

Budget 2014

Budget 2015

47.187.662
2.697.582

50.624.357
1.854.586

55.436.484
2.512.736

39.093.504
2.576.917
3.875.944
375.356
340.547

36.936.069
2.037.924
4.189.623
0
325.746

41.838.735
2.753.424
4.304.793
0
325.753

-1.146.178

-1.152.984

1.152.983

0
95.001.334

1.199.528
96.014.849

1.501.019
107.519.961

Som konsekvens af Jysk Børneforsorgs overtagelse af Borgmesterbakken pr. 1. januar 2014 og
omdannelsen af denne til et socialpædagogisk opholdssted, er der flyttet 6,5 mio. kr. fra budgettet
til døgninstitutioner til budgettet til socialpædagogiske opholdssteder.
Budgettet er forhøjet med 76.500 kr. i 2015 og frem vedr. kontinuitet i anbringelsen jf. lov- og
cirkulæreprogrammet.
Som følge af budgetforliget er driftsrammen forøget med 3,5 mio. kr. til at imødegå udgiftspresset
på området.
Budgettet til objektiv finansiering af tilsynet med plejefamilier (Socialtilsyn Midt) er udarbejdet i
overensstemmelse med de forudsætninger, der er beskrevet i lov- og cirkulæreprogrammet for
2013 og beregnet på baggrund af det faktiske antal plejefamilier i Horsens Kommune.
Finansieringen er sket ved nedsættelse af budgetterne på hhv. fkt. 05.28.20 (0,2 mio. kr.) og fra
hhv. fkt. 06.45.57 (0,1 mio. kr.) og 06.45.58 (0,9 mio. kr.) samt overførsel af 0,3 mio. kr. fra objektiv
finansiering af rådgivningsinstitutioner.
Jf. det seneste budget fra Socialtilsyn Midt er den årlige objektive finansiering for Horsens
Kommune 1,9 mio. kr. og der forventes derfor pt. et budgetmæssigt underskud på 0,4 mio. kr. i
2015. Det skal bemærkes, at der pt. er en dialog mellem KL og Socialtilsynene vedr.
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kommunernes udgifter til tilsyn med plejefamilier. Merforbruget finansieres indenfor udvalgets
ramme ved overførsel mellem årene.

Specielle bemærkninger
Forudsætninger for budgettet
Udsatte børn og
unge

111
16

Budgetteret
antal (helårs)
anbragte 2015
117
16

Budgetteret
gennemsnitspris 2015
395.527
157.046

39,2
4,5
5,5
10,7
178,8

38
6
9
11
191

33
5
9
12
191

945.202
405.972
163.070
229.914

Børn og unge med
funktionsnedsættelse
001 Familiepleje
002 Netværkspleje
003 Socialpædagogisk
opholdssted
004 Kost-/efterskoler
005 Eget værelse
005 Hybel
I alt

Antal (helårs)
anbragte
2013
7,8
0

Antal anbragte
juli 2014
7
0

Budgetteret
antal (helårs)
anbragte 2015
7
0

Budgetteret
gennemsnitspris 2015
428.940

10,2
3,0
0
0,8
21,8

10
2
1
0
20

11
3
1
0
22

735.661
241.188
79.590

Betalingssager
(anden
handlekommune)
001 Familiepleje
003 Socialpædagogisk
opholdssted
I alt

Antal (helårs)
anbragte
2013

Antal anbragte
juli 2014
16

Budgetteret
antal (helårs)
anbragte 2015
13

Budgetteret
gennemsnitspris 2015
397.829

5
21

3
16

945.202

001 Familiepleje
002 Netværkspleje
003
Socialpædagogisk
opholdssted
004 Kost-/efterskoler
005 Eget værelse
005 Hybel
I alt

Antal (helårs)
anbragte
2013
104,9
14

Antal anbragte
juli 2014
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Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget
Politikområde: Familieområdet
Delpolitikområde: Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets
priser

Funktion
Rammebelagt
05.28.21:
Praktisk pædagogisk
støtte
Familiebehandling
Døgnophold for familier

Regnskab 2013

Budget 2014

Budget 2015

Aflastning
Kontaktperson for
barnet/den unge
Kontaktperson for familien
Praktikophold
Anden hjælp
Økonomisk støtte
Støtteperson for forældre
Børnehuse

627.090
12.317.017
8.183.929
20.968.599

504.539
20.167.573*
2.128.979
19.246.528

504.531
14.365.571
2.128.978
24.740.990

11.965.773
0
176.336
258.855
3.896.347
399.554
0

9.348.425
2.541
244.086
86.452
3.864.599
455.625
0

Ikke rammebelagt
05.28.21:
Børnehuse, objektiv
finansiering
I alt

10.176.182
2.543
125.000
250.000
3.820.118
455.614
338.166
0
0

0
58.793.500

0
56.049.347

210.183
57.117.876

*5,5 mio. kr. vedr. forebyggelsesstrategien var oprindeligt indberettet her. Er efterfølgende flyttet til fkt. 06.45.58.
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Specielle bemærkninger
Forudsætninger for budgettet
Udsatte børn og
unge
003
Familiebehandling
Familiebehandlingen1
Familiehuset
MST-forløb
004 Døgnophold for
familier
005 Aflastning
Familiepleje
Netværkspleje
Fritidsfamilie
Eksterne
institutioner
007 Kontaktperson for
barnet/den unge
Ildsjæl
Kontaktperson
Ungevejleder
Eksterne
kontaktpersoner
Børn og unge med
funktionsnedsættelse
003 Familiebehandling
Familiebehandlingen1
Familiehuset
004 Døgnophold for
familier
005 Aflastning
Familiepleje
Netværkspleje
Fritidsfamilie
Ternevej
Eksterne institutioner

Antal (helårs)
personer
2013

Antal
indskrevne juli
2014

Budgetteret
antal (helårs)
personer 2015

Budgetteret
gennemsnitspris 2015

25,0
0,4

200
10
2

233
14
2

42.474
159.935
448.391

6,3

4

2

1.064.489

54,6
6,0
11,2

61
3
16

54
3
11

79.210
28.058
176.971

2,8

5

3

178.259

48,8
37,6
75,6

46
41
81

45
38
75

31.711
40.957
50.340

ikke registreret

12

11

223.511

data ikke valide

Antal (helårs)
personer
2013

Antal
indskrevne juli
2014

Budgetteret
antal (helårs)
personer 2015

0

13
0

17
0

0

0

0

14,8
2,0
0
29,3
13,3

14
1
0
26
14

19
1
0
28
8

data ikke
valide

Budgetteret
gennemsnitspris 2015

43.566

65.133
13.073
381.720
174.992
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Børn og unge med
funktionsnedsættelse
007 Kontaktperson for
barnet/den unge
Ildsjæl
Kontaktperson
Ungevejleder

Antal (helårs)
personer
2013

Antal
indskrevne juli
2014

Budgetteret
antal (helårs)
personer 2015

14,2
5,1
5,7

15
8
5

14
5
5

Budgetteret
gennemsnitspris 2015
31.446
40.957
66.539

1 Antallet i tabellen angiver antal betalende børn. Ved familiebehandling i familier med mere end 1 barn betales der kun for et barn. Antallet af faktisk
indskrevne er derfor højere end det budgetterede antal indskrevne.

Familiebehandlingen

Den angivne gennemsnitspris forudsætter følgende fordeling af aktiviteten på ydelser:
Indskrevne
Familiebehandling A
Familiebehandling B
Familiebehandling C
Familiebehandling D
Psykologsamtaler
Øvrige aktiviteter

3%
39 %
26 %
6%
7%
19 %

Gns. antal timer
pr. uge
0,6
1,8
3,0
4,3
1,8
2,0

Pris pr. måned
1.095
3.103
5.293
7.513
3.103
3.544

Aflastning

Den angivne gennemsnitspris forudsætter, at antallet af aflastningsdøgn pr. barn og pris pr. døgn
er som følger:

Udsatte børn og unge

Familiepleje
Netværkspleje
Eksterne institutioner
Fritidsfamilie

Børn og unge med
funktionsnedsættelse

Familiepleje
Netværkspleje
Ternevej
Eksterne institutioner

Antal døgn pr.
barn pr. år
101
121
97
Opgøres ikke pr.
døgn
65
72
104
88

Pris pr. døgn
766
228
1.812

958
179
3.427
2.089
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Ungevejleder

Den angivne gennemsnitspris forudsætter følgende fordeling af aktiviteten på ydelser:
1 time pr. uge
2 timer pr. uge
3 timer pr. uge
4 timer pr. uge
5 timer pr. uge
6 timer pr. uge
8 timer pr. uge
Grupper

Indskrevne
6%
32 %
23 %
20 %
6%
1%
9%
3%

Pris pr. måned
1.703
3.407
5.109
6.813
8.515
10.218
4.228
13.624

Øvrige områder er budgetteret på baggrund af udgifterne i 2013 og 1. halvår 2014.
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Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget
Politikområde: Familieområdet
Delpolitikområde: Døgninstitutioner for børn og unge
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets
priser

Funktion
Rammebelagt
05.28.23:
Døgninstitutioner for børn
og unge med funktionsnedsættelse
Døgninstitutioner for
udsatte børn og unge
I alt

Regnskab 2013

Budget 2014

Budget 2015

12.610.112

9.324.441

10.247.753

29.452.474
42.062.586

28.590.270
37.914.711

18.377.106
28.624.859

Som konsekvens af Jysk Børneforsorgs overtagelse af Borgmesterbakken pr. 1. januar 2014 og
omdannelsen af denne til et socialpædagogisk opholdssted, er der flyttet 6,5 mio. kr. fra budgettet
for døgninstitutioner til budgettet til socialpædagogiske opholdssteder.

Specielle bemærkninger
Effektiviseringsstrategien er indarbejdet med følgende beløb:
Årlig 1 %
effektivisering

2015

2016

2017

2018

-3.852.870

-5.779.303

-7.705.736

-9.570.872

Forudsætninger for budgettet
Udsatte børn og unge
Eksterne
døgninstitutioner
Børn og unge med
funktionsnedsættelse
Ternevej
Eksterne
døgninstitutioner
I alt

Antal (helårs)
anbragte
2013

Antal anbragte
juli 2014

Budgetteret
antal (helårs)
anbragte 2015

Budgetteret
gennemsnitspris 2015

17,5

17

17

958.252

Antal (helårs)
anbragte
2013
2,9

Antal anbragte
juli 2014
3

Budgetteret
antal (helårs)
anbragte 2015
4

Budgetteret
gennemsnitspris 2015
1.484.820

6,0
8,9

4
7

3
7

1.436.158
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Betalingssager
002 Døgninstitutioner
for udsatte børn og
unge

Antal (helårs)
anbragte
2013
Data findes
ikke

Antal anbragte
juli 2014

2

Budgetteret
antal (helårs)
anbragte 2015
2

Budgetteret
gennemsnitspris 2015
1.021.039
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Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget
Politikområde: Familieområdet
Delpolitikområde: Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets
priser

Funktion
Rammebelagt
05.28.24:
Egne anbringelser

Regnskab 2013

Ikke rammebelagt
05.28.24:
Egne anbringelser
Kriminalforsorgens
anbringelser
Objektiv finansiering
I alt

Budget 2014

Budget 2015

0

1.126.233

1.126.234

2.646.286

0

0

790.087

2.593.084

2.593.089

2.877.854
6.314.227

2.081.658
5.800.975

2.476.117
6.195.440

Specielle bemærkninger
De sikrede døgninstitutioner drives af regionerne og finansieres af kommunerne.
Pladser til unge som kommunen selv anbringer finansieres fuldt ud af den enkelte kommune.
Pladser til domsanbragte unge (Kriminalforsorgens anbringelser) finansieres af kommunerne med
en grundtakst på 1,4 mio. kr. pr. anbragt pr. år.
De øvrige udgifter vedr. domsanbragte unge finansieres via objektiv finansiering.
Budgettet til objektiv finansiering af sikrede institutioner til unge er forhøjet med 0,4 mio. kr. som
følge af oprettelse af flere pladser.
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Forudsætninger for budgettet

Egne anbringelser
Kriminalforsorgens
anbringelser
I alt

Antal (helårs)
anbragte
2013
1
Data findes
ikke

Antal anbragte
april 2014
1

Budgetteret
antal (helårs)
anbragte 2015
0,5

1
2

1,9
2,4

Budgetteret
gennemsnitspris 2015
2.260.586
1.368.817
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Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget
Politikområde: Familieområdet
Delpolitikområde: Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og
befordring
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets
priser

Funktion
Rammebelagt
05.32.35:
Køb af bil § 114
Optiske synshjælpemidler
§ 112
Høreapparater § 112
Ortopædiske hjælpemidler
§ 112
Inkontinens- og
stomihjælpemidler
Andre hjælpemidler § 112
IT-hjælpemidler § 112 og
113
Forbrugsgoder § 113
Hjælp til boligindretning §
116
I alt

Regnskab 2013

Budget 2014

Budget 2015

820.038

796.812

795.311

106.802
1.246

114.538
85.459

0
0

732.046

761.949

0

240.378
968.814

214.149
867.677

0
782.213

13.565
0

49.800
4.975

49.801
4.980

721.151
3.604.040

574.986
3.470.345

574.993
2.207.298

Specielle bemærkninger
Med virkning fra foråret 2014 er myndighedsopgaven i forbindelse med sagsbehandling og
bevilling af kropsbårne hjælpemidler flyttet til Myndighedsafdelingen. Som følge heraf er budgettet
reduceret med 1,2 mio. kr. i 2015.
Forudsætninger for budgettet
001 Køb af bil § 114
010 Hjælp til boligindretning
§ 116
Mindre ændringer
Større ændringer

Antal
4
6
1

Pris pr. stk.
198.828
11.082
508.500

Øvrige områder er budgetteret på baggrund af forbruget i 2013 og 1. halvår 2014.
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Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget
Politikområde: Familieområdet
Delpolitikområde: Rådgivning og rådgivningsinstitutioner
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets
priser

Funktion
Rammebelagt
05.35.40:
Rådgivning,
undersøgelse, behandling
og konsulentbistand

Regnskab 2013

Ikke rammebelagt
05.35.40:
Objektiv finansiering
I alt

Budget 2014

Budget 2015

1.826.150

1.432.996

1.432.993

3.591.788
5.417.938

3.549.382
4.982.378

1.434.979
2.867.972

Specielle bemærkninger
Objektiv finansiering
Som følge af at Socialstyrelsen/VISO overtager driften af de mest specialiserede lands- og
landsdelsdækkende specialrådgivningstilbud, er der jf. lov- og cirkulæreprogrammet indarbejdet en
negativ bevilling på 1,274 mio. kr. i 2015 og frem. Der er flyttet 0,3 mio. kr. til fkt. 05.28.20 til
finansiering af objektiv finansiering af Socialtilsyn Midts tilsyn med plejefamilier. Budgettet til
finansiering af Børnehuse på 0,5 mio. kr. (lov- og cirkulæreprogram 2014) var placeret her i det
oprindelige budget 2014. Beløbet er efterfølgende flyttet til fkt. 05.28.21.
Budgettet dækker herefter objektiv finansiering af:
•
•

Center for døve/døvekonsulentordning
Kofodsminde (sikret boform til voksne)
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Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget
Politikområde: Familieområdet
Delpolitikområde: Behandling af stofmisbrugere under 18 år
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets
priser

Funktion
Rammebelagt
05.38.45:
U-Turn driftsudgifter
Refusion fra
Servicestyrelsen
I alt

Regnskab 2013

Budget 2014

Budget 2015

2.485.984

2.351.711

2.015.736

-936.917
1.549.067

-706.214
1.645.497

0
2.015.736

Specielle bemærkninger
Familieafdelingen varetager dag- og døgnbehandlingen af stofmisbrugere under 18 år.
På Børne- og skoleudvalgets møde den 23. maj 2011 blev det besluttet, at imødekomme
Ungecentrets ansøgning om deltagelse i Servicestyrelsens ”Projekt misbrugsbehandling” med
afprøvning af U-turns behandlingsmodel. Projektet løb i perioden 2011-2014, hvorefter det er
overgået til drift.
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Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget
Politikområde: Familieområdet
Delpolitikområde: Sociale formål
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets
priser

Funktion
Rammebelagt
05.57.72:
Merudgifter § 41
Tabt arbejdsfortjeneste
§ 42
Statsrefusion

Regnskab 2013

Budget 2014

Budget 2015
11.640.338
7.950.564
-9.795.226

Ikke rammebelagt
05.57.72:
Merudgifter § 41
Tabt arbejdsfortjeneste
§ 42
Statsrefusion
I alt

7.840.485

14.947.102

0

11.477.657
-9.659.072
9.659.070

13.823.976
-14.385.311
14.385.767

0
0
9.795.676

Specielle bemærkninger
Budgettet har med virkning fra 2015 ændret status til rammebelagt område.
Der er 50 % statsrefusion på alle udgifter.
Som følge af lov- og cirkulæreprogrammet er der indarbejdet -49.500 kr. i 2015 og frem vedr.
indførelse af ydelsesloft for tabt arbejdsfortjeneste.
Forudsætninger for budgettet
Antal modtagere
Merudgifter
Tabt arbejdsfortjeneste

2010
480
226

2011
441
198

Antal modtagere
Merudgifter
Tabt arbejdsfortjeneste

343
177

2012
413
177

2013
343
177

Gennemsnitsudgift 2015
33.937
44.918

Som følge af faldende antal modtagere og lavere gennemsnitsudgifter er budgettet nedsat med 2,3
mio. kr.. Beløbet er omprioriteret til de forebyggende foranstaltninger.
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Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget
Politikområde: Sundhedsfremme
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets
priser

Funktion
Rammebelagt
04.62.81 Aktivitetsbestemt
medfinansiering
04.62.82 Kommunal
genoptræning og
vedligeholdelsestræning
04.62.84 Vederlagsfri
behandling hos fysioterapeut
04.62.85 Kommunal
tandpleje
04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse
04.62.89 Kommunal
sundhedstjeneste
04.62.90 Andre
sundhedsudgifter
05.25.18 Åbne
pædagogiske tilbud,
legesteder mv.
05.32.33 Forebyggende
indsats for ældre og
handicappede
05.38.59 Aktivitets og
samværstilbud
05.72.99 Øvrige sociale
formål

Regnskab 2013

Ikke rammebelagt
05.32.30 Lejetab
I alt

Budget 2014

Budget 2015

295.457.974

294.422.674

300.414.001

12.769.737

15.144.823

11.246.539

13.977.529

12.343.472

12.490.467

32.283.143

32.930.832

32.566.705

7.479.291

5.059.800

16.009.655

12.409.951

12.976.621

13.699.831

1.284.623

2.734.108

1.534.111

383.326

471.433

0

0

32.863

0

85.204

92.846

0

2.628.058

3.137.001

3.561.247

528.389
379.287.225

0
379.346.473

0
391.522.556

Generelle bemærkninger
Som tabellen illustrerer, bruges langt hovedparten af budgettet, 77,9 %, på den aktivitetsbestemte
medfinansiering af sundhedsvæsenet. Herefter kommer den kommunale tandpleje med en
udgiftsandel på 8,4 %, den kommunale sundhedstjeneste (Sundhedsplejen) 3,4 % og vederlagsfri
fysioterapi 3,2 %.
Som følge af budgetforliget for 2015 er budgettet forhøjet med:
• 0,5 mio. kr. vedrørende forstærket indsats for unge forsørgere (Sundhedsplejen)
• 5,3 mio. kr. til udbygning af de kommunale opgaver på sundhedsområdet
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•

0,3 mio. kr. til styrkelse af det frivillige sociale arbejde for udsatte grupper (§18 under Sund
By)
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Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget
Politikområde: Sundhedsfremme
Delpolitikområde: Aktivitetsbestemt medfinansiering
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets
priser

Funktion
04.62.81:
Rammebelagt
Stationær somatik
Ambulant somatik
Stationær psykiatri
Ambulant psykiatri
Praksissektoren
(Sygesikring)
Genoptræning under
indlæggelse
I alt

Regnskab 2013

Budget 2014

Budget 2015

130.625.990
122.969.873
3.835.914
7.413.998

139.725.713
113.092.023
4.406.015
5.477.392

132.561.377
124.791.825
3.892.454
7.523.278

23.999.470

25.259.743

24.934.362

6.612.729
295.457.974

6.461.788
294.422.674

6.710.705
300.414.001

Specielle bemærkninger
Budgettet dækker udgifterne til den aktivitetsbestemte medfinansiering af det regionale
sundhedsvæsen.
Der er budgetteres i henhold til KL’s skøn for den aktivitetsbestemte medfinansiering for 2015 pr.
juni 2014 reguleret for virkningen af lov- og cirkulæreprogrammet.
Som følge af lov- og cirkulæreprogrammet er budgettet til ambulant somatik forhøjet med 913.500
kr. i 2015 og 958.500 kr. i 2016 og frem vedr. landsdækkende screening for tyk- og
endetarmskræft (kræftplan III).
Medfinansieringen af sygehusydelserne er rent aktivitetsbestemt, således at kommunerne betaler
34 % af DRG taksten på det somatiske område og hhv. 60 % af sengedagstaksten på stationær
psykiatri, 30 % af besøgstaksten på ambulant psykiatri og 34 % af honoraret til
speciallægebehandling, op til følgende fastsatte maksimumstakster:
Somatik stationær
Somatik ambulant
Psykiatri stationær
Psykiatri ambulant
Speciallægebehandling

14.621 kr.
1.442 kr.
8.458 kr.
Ingen max.takst

1.422 kr.

Kommunerne medfinansierer også besøg hos almen praktiserende læge. Her er kommunernes
medfinansiering på 10 % af taksten og der er ikke fastsat et maksimum pr. behandling.
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Den kommunale medfinansiering af genoptræning under indlæggelsen er 70 % af
genoptræningstaksten. Der er ikke fastsat et maksimum.
Området er ikke omfattet af den økonomiske politiks krav om 1 % besparelse pr. år.
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Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget
Politikområde: Sundhedsfremme
Delpolitikområde: Kommunal genoptræning og
vedligeholdelsestræning
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets
priser

Funktion
Rammebelagt
04.62.82:
Styrket sundhedsindsats
Kommunal genoptræning
og vedligeholdelsestræning (SUL § 140)
Ambulant specialiseret
genoptræning (SUL § 140)
Personbefordring
I alt

Regnskab 2013

Budget 2014

Budget 2015

4.701.208*
8.204.356

6.374.499

7.177.144

3.361.921
1.203.461
12.769.738

3.743.495
325.621
15.144.823

3.743.494
325.623
11.246.261

*Beløbet er fejlagtigt indarbejdet her i det oprindelige budget. Hører til på fkt. 04.62.88 og er efterfølgende flyttet hertil

Specielle bemærkninger
Budgettet dækker udgifter til genoptræning efter sundhedslovens § 140.
Den kommunale genoptræning varetages af Vital Horsens/Sundhedscenter Ceres. Ambulant
specialiseret genoptræning foregår på sygehusene. Genoptræning iht. Servicelovens § 86
varetages af Vital Horsens (Politikområde Sundhed og Omsorg).
Borgerne har krav på genoptræning efter indlæggelse hvis sygehuset har udarbejdet en
genoptræningsplan.
Den kommunale finansiering af den ambulante specialiserede genoptræning er 100 % af
genoptræningstaksten.
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Der er indarbejdet følgende tekniske korrektioner
Årlig 1 % effektivisering

2015 (2 %)
-264.714

2016 (3 %)
-397.072

2017 (4 %)
-529.428

2018 (5 %)
-681.539
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Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget
Politikområde: Sundhedsfremme
Delpolitikområde: Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets
priser

Funktion
Rammebelagt
04.62.84 Vederlagsfri
behandling hos en
fysioterapeut

Regnskab 2013

13.977.529

Budget 2014

12.343.472

Budget 2015

12.490.467

Specielle bemærkninger
Budgettet dækker udgifter til vederlagsfri fysioterapi inkl. ridefysioterapi. Vederlagsfri fysioterapi
kan efter lægehenvisning gives til børn og voksne, som opfylder en række fastsatte kriterier og er i
udgangspunktet målrettet personer med svært fysisk handicap og/eller funktionsnedsættelse som
følge af progressiv sygdom. Finansieringen overgik til kommunerne 1. august 2008.
Lægernes henvisningsadfærd sammen med fysioterapeuternes faglige vurdering er to centrale
elementer i omfanget og brugen af den vederlagsfri ordning. Kommunen har ikke nogen direkte
handlemuligheder for at kontrollere omfanget, idet kommunen ikke kan kontrollere om borgere, der
modtager vederlagsfri fysioterapi, er berettiget til dette.
Budgettet består udelukkende af de midler, der er udmøntet via lov- og cirkulæreprogrammerne i
2009 og 2010. Der er således en uoverensstemmelse mellem den landsdækkende vurdering af
udgiftsniveauet og udgiftsniveauet for Horsens Kommune. Udgifterne har været stigende frem til
2012, hvorefter de har været svagt faldende.
Der er igangsat en analyse af området mhp. afdækning af årsagerne til de stigende udgifter.
Analysen vil danne udgangspunkt for en dialog med de praktiserende læger og de private
fysioterapeuter om området.
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Vederlagsfri fysioterapi 2009-2014
16.000.000
14.000.000

2014-kr.

12.000.000
10.000.000
8.000.000

Udgift

6.000.000

Budget

4.000.000
2.000.000
0
2009

2010

2011

2012

2013

2014

Der er indarbejdet følgende tekniske korrektioner
Årlig 1 % effektivisering

2015 (2 %)
-264.714

2016 (3 %)
-397.072

2017 (4 %)
-529.428

2018 (5 %)
-681.539
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Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget
Politikområde: Sundhedsfremme
Delpolitikområde: Kommunal tandpleje
Hele kroner, R2013: løbende
priser. B2014 og BF2015:
budgetårets priser

Funktion
Rammebelagt
04.62.85:
Tandpleje for 0-18 årige
egne klinikker
Tandpleje 0-18 årige
øvrige udbydere
Omsorgstandpleje egne
klinikker
Omsorgstandpleje
øvrige udbydere
Specialtandpleje egne
klinikker
Specialtandpleje øvrige
udbydere
I alt

Regnskab 2013

Budget 2014

Budget 2015

29.095.564

29.149.099

29.022.365

536.534

854.915

656.988

1.055.853

1.141.621

1.129.927

919

3.651

3.657

1.590.556

940.796

1.741.344*

3.716
32.283.142

840.750
32.930.832

12.424
32.566.705

*Heraf vedrører 762.891 kr. behandling i regionalt regi. I B2014 er dette medtaget under øvrige udbydere.

Specielle bemærkninger
Kommunen skal i henhold til Sundhedslovens
• § 127 tilbyde vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje til børn og unge under
18 år.
• § 131 tilbyde forebyggende og behandlende tandpleje til personer der, på grund af nedsat
førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap, kun vanskeligt kan udnytte de
almindelige tandplejetilbud (Omsorgstandpleje). Iht. § 132 kan kommunalbestyrelsen
beslutte, at borgeren selv skal betale en del af udgiften. I Horsens Kommune er
egenbetalingen fastsat til den maksimale årlige betalingstakst fastsat af Ministeriet for
Sundhed og Forebyggelse.
• § 133 tilbyde et specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede
m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud (Specialtandpleje). Iht. § 134 kan
kommunalbestyrelsen beslutte, at borgeren selv skal betale en del af udgiften. I Horsens
Kommune er egenbetalingen fastsat til den maksimale årlige betalingstakst fastsat af
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.
Antallet af 0 -17-årige er steget gennem de seneste år og forventes at stige svagt i årene fremover.
Der forventes en øget tilslutning til Omsorgstandplejen og Specialtandplejen i årene fremover.
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Der er indarbejdet følgende tekniske korrektioner:
Årlig 1 % effektivisering

2015 (2 %)
-677.300

2016 (3 %)
-1.015.950

2017 (4 %)
-1.354.600

2018 (5 %)
-1.673.715

Børne- og Ungdomstandplejen
I Horsens Kommune tilbydes 0-1-årige forebyggelse og behandling efter behov. Fra 1½ år til det
fyldte 18. år er der tilbud om regelmæssig undersøgelse, forebyggelse og behandling. Børn med
særligt behov indkaldes til tandeftersyn med korte intervaller (3-6 måneder), mens børn med ringe
risiko for sygdomsudvikling indkaldes til tandeftersyn med 15-21 måneders interval.
Tandplejen har indført teamtandpleje på alle klinikker. Hvert team vil i 2015 bestå af 1 tandlæge,
0,51 tandplejer og 2,41 klinikassistent. Et team varetager tandplejetilbuddet for 1.875 børn.
Arbejdet tilrettelægges således, at opgaverne løses på det mindst specialiserede niveau af hensyn
til effektiviteten.
Ved indgåelsen af budgetaftalen for 2009 blev det besluttet, at budgettet årligt reguleres i forhold til
udviklingen i antallet af 0-17 årige. Reguleringen sker med udgangspunkt i den besluttede
teamstruktur.
I budget 2014-2017 betyder udviklingen i antal 0-17 årige følgende regulering af budgettet i forhold
til det tidligere indregnede.
Budgetår
Kr.

2015
-182.932

2016
-244.189

2017
-277.755

2018
-199.716

Reguleringen er indarbejdet i budgettet.
Tandregulering
Kompliceret tandregulering og bidfunktionsbehandling foretages af kommunalt ansatte
specialtandlæger på tandreguleringsafdelingen på Borgmesterbakken 26. Få mindre komplicerede
behandlinger foretages i varierende grad på distriktsklinikkerne under vejledning fra en
specialtandlæge.
I Horsens Kommune visiteres alle børn på 5. eller 6. klassetrin med henblik på behov for
tandregulering. Tandreguleringsprocenten for de 15 årige var i 2013 på 24 %.
Specielle behandlinger
Den kommunale tandpleje udfører alle almindelige typer af tandbehandlinger samt en del
specialiserede behandlinger. Behandling, som ikke kan udføres på Horsens Kommunes klinikker,
eksempelvis behandling i helnarkose, henvises til behandling på sygehus. Den kommunale
tandpleje afregner disse behandlinger gennem aftale med Region Midtjylland, der udbyder
ydelsen. Behandlingspladser til helnarkose for det kommende år bookes hvert år inden den 1. maj
sammen med pladser i den regionale specialtandpleje (se nedenfor).
Det forventede behov for specielle behandlinger af børn og unge, der er tilknyttet den almindelige
børne- og ungdomstandpleje er 15. Prisen pr. behandling var 9.420 kr. i 2013, svarende til en
udgift på 141.300 kr. (2013-kr.).
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Omsorgstandpleje
Det overordnede ansvar for visitationen til omsorgstandplejen ligger hos kommunen. Konkret er
ansvaret i Horsens Kommune placeret i afdelingen for Sundhed og Omsorg, hvor det typisk er
områdelederne eller assisterende områdeledere i de enkelte sundhedsdistrikter, der fungerer som
visitatorer. For så vidt angår hjemmeboende visiteres disse af sagsbehandlere i
Myndighedsafdelingen.
Omsorgstandplejen skal gennem opsøgende, regelmæssige undersøgelser, forebyggende
foranstaltninger og behandlinger medvirke til at fremme den enkeltes samlede sundhed og trivsel.
Tandplejetilbuddet skal baseres på et realistisk behandlingsbehov. Det vil sige, at der i forbindelse
med tandplejetilbuddet skal foretages et kvalificeret skøn over behovet for tandpleje under
hensyntagen til patientens alder og almentilstand, objektive behov samt subjektive behov og
ønsker, således at de foranstaltninger, der tilbydes, medvirker til at opretholde/forbedre patientens
livskvalitet både i fysisk og psykisk henseende.
Behandling for målgruppen er derfor overvejende af henholdende eller palliativ karakter.
Men tandplejebehovet hos målgruppen har siden indførsel af lov om Omsorgstandpleje i 1994
ændret sig, da antallet af tandløse ældre er halveret. Der er nu flere, der skal have en egentlig
tandbehandling, og dette kræver ofte, at patienterne behandles på omsorgsklinikken.
Hvor patientens almentilstand begrænser mulighederne for intervention eller vanskeliggør
gennemførelsen af denne, har den tandlægelige indsats først og fremmest til hensigt at holde
patienten fri for patologiske tilstande, der kan forvolde smerter og andre gener. Den almindelige
omsorgspligt tilsiger, at fordelene ved behandlingen klart skal overstige ulemperne ved denne eller
ulemperne ved slet ikke at behandle.
Omsorgstandplejens faglige elementer skal opfattes som et samlet tandplejetilbud, og der skal
sikres en kontinuitet mellem de forskellige elementer, eksempelvis de forebyggende og de
behandlende.
Mål for tilslutningen til omsorgstandplejen i Horsens Kommune:
Tilslutning – patienter
Procent

2013
425
(30 %)

2014
450
(32 %)

2015
475
(34 %)

Det afsatte budget svarer til udgifterne til behandling af 370 patienter.

Specialtandpleje
Personer, der har ophold i kommunale eller regionale boformer efter serviceloven eller i
kommunale eller regionale almene ældreboliger efter lov om almene boliger samt patienter på
psykiatriske hospitalsafdelinger, kan henvises direkte til specialtandplejen af egen læge, tandlæge,
institutionspersonale, kontaktperson, sygehusafdelinger m.fl.. Til specialtandplejen kan også
visiteres hjemmeboende børn og unge omfattet af servicelovens § 16, stk. 1 og folkeskolelovens §
20.
Den kommunale specialtandpleje forventer selv at kunne varetage al opsøgende virksomhed samt
regelmæssig undersøgelse og behandling af de ”letteste” 2/3 af patientgruppen. Den ”tungeste”
1/3 (blandt andet patienter med behov for helnarkose) henvises til behandling i den regionale
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specialtandpleje i Region Midtjylland. Den regionale specialtandpleje finder sted på
Regionshospitalet i Viborg og finansieres af den kommunale specialtandplejes budget. Der bookes
behandling til den regionale specialtandpleje hvert år inden 1. maj.
Det forventede forbrug af regionale ydelser i perioden 2013-2015 fordelt på antal pladser inden for
de enkelte patientkategorier:

2013
2014
2015

Regelmæssig
tandpleje /
Enkeltbehandling
25
30
35

Specialtandpleje
Helnarkose
Helnarkose
Under 18 år
Over 18 år
8
8
8

30
35
40

Diagnostisk
udredning
3
3
3

Den skønnede udgift pr. patient er 10.500 kr. svarende til en udgift på ca. 625.000 kr. (2013).
Antal personer opdelt på patientkategorier, som Horsens Kommune selv forventer at behandle i
den kommunale specialtandpleje/tandpleje:
Specialtandpleje
under 18 år
2013
2014
2015

Specialtandpleje
over 18 år

70 (12)
70 (12)
70 (12)

270
270
280

I 2014 er der i alt 74 børn og unge i målgruppen, hvoraf de 11 behandles på
specialtandplejeklinikken. De øvrige behandles i Børne- og Ungdomstandplejen.
Siden opgørelsen januar 2012 er antallet af voksne steget med 30 %.
Ved 100 % tilslutning skal der ifølge Sundhedsstyrelsen være et patientgrundlag i
specialtandplejen på 357 patienter i Horsens Kommune. Sundhedsstyrelsen forventede ved lovens
ikrafttrædelse, at tilslutningen til ordningen ville blive noget lavere – 80 % svarende til 285
patienter.
Mål for tilslutningen til specialtandplejens klinik i Horsens Kommune:
Tilslutning – patienter
Procent

2013
275
(77 %)

2014
285
(80 %)

2015
285
(80 %)

Tilslutningsprocenten på specialtandplejens klinik er i april 2014 på 78 %. Hvilket svarer til 270
voksne og 15 børn. Heraf behandles 13 regelmæssigt i den regionale specialtandpleje.
Det afsatte budget svarer til den forventede aktivitet.
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Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget
Politikområde: Sundhedsfremme
Delpolitikområde: Sundhedsfremme
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets
priser

Funktion
Rammebelagt
04.62.88:
Sund By drift og
sundhedsfremmeindsatser
Sundhedsfremmeindsatser
Forløbskoordinatorer
Styrket sundhedsindsats
2014
Styrket rehabilitering af
kræftpatienter
Styrket sundhedsindsats
2015
I alt

Regnskab 2013

Budget 2014

Budget 2015

4.563.894
2.915.396
0

4.055.281
651.923
352.596

3.987.728
651.923
857.295

0

4.701.208*

4.701.208

0

0

511.500

5.059.800

5.300.000
16.009.654

7.479.290

*ikke med i sammentællingen se bemærkning på næste side.

Specielle bemærkninger
Der er indarbejdet følgende tekniske korrektioner
2015 (2 %)

2016 (3 %)

2017 (4 %)

2018 (5 %)

-135.074

-202.611

-270.147

-331.923

Sund By
Årlig 1 % effektivisering

Forudsætninger for budgettet
Sund By
Budgettet dækker udgifter til personale, lokaler, aktiviteter i relation til den borgerrettede
sundhedsfremme og forebyggelse, internationalt samarbejde mv.
Formålet med Sund By er at fremme sundhed og lighed i sundhed gennem aktivt medborgerskab,
at udvikle frivillighed og styrke netværk. Horsens Kommune er medlem af WHO’s Healthy Cities
Network, hvor hovedemnerne er sundhed og lighed i sundhed, udmøntet lokalt i alle politikker. Af
budgettet er 0,64 mio. kr. reserveret til fleksjob til understøttelse af frivillighed og 0,48 mio. kr. kr. til
lokaledrift.
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Sundhedsfremmeindsatser
Der er i budget 2015 afsat en pulje på 651.918 kr. hvorfra der fordeles midler til projekter efter
nærmere beslutning i Velfærds- og Sundhedsudvalget.

Forløbskoordinatorer
•

•

Den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient mhp. at reducere antallet af
uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser og styrke sammenhængen i patientforløbet. Budget
2015 352.596 kr. Kommunen er kompenseret for udgiften i 2013-2015 via lov- og
cirkulæreprogrammet.
Implementering af rehabiliterings- og palliationsdelen af forløbsprogrammer for kræft
(kræftplan III). Budget 2015 502.727 kr. Kommunen er kompenseret for udgiften fra 2013
via lov- og cirkulæreprogrammet. Beløbet er indarbejdet i det korrigerede budget for 2014.

Styrket sundhedsindsats 2014
Ved budgetaftalen for 2014 blev det aftalt, at der afsættes 4,7 mio. kr. til en yderligere styrkelse af
kommunens forebyggende- og sundhedsfremmende indsats. Indsatsen fastlægges i regi af
sundhedsaftalerne og KKR’s (kommunekontaktrådet) 4 målsætninger. Budgettet for 2014 er
fejlagtigt indarbejdet på fkt. 04.62.82 genoptræning i det oprindelige budget. Det er efterfølgende
flyttet til fkt. 04.62.88.

Styrket rehabilitering af kræftpatienter
Som følge af lov- og cirkulæreprogrammet er der indarbejdet 511.500 kr. i 2015 og frem vedr.
styrket rehabilitering af kræftpatienter.
Styrket sundhedsindsats 2015
Ved budgetaftalen for 2015 blev det aftalt at afsætte 5,3 mio. kr. til udbygning af de kommunale
opgaver på sundhedsområdet.
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Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget
Politikområde: Sundhedsfremme
Delpolitikområde: Kommunal sundhedspleje
Hele kroner, R2013: løbende
priser. B2014 og BF2015:
budgetårets priser

Funktion
Rammebelagt
04.62.89 Kommunal
sundhedstjeneste

Regnskab 2013

Budget 2014

12.409.951

Budget 2015

12.976.621

13.199.831

Specielle bemærkninger
I henhold til Sundhedslovens § 121 skal kommunen tilbyde alle børn og unge vederlagsfri
sundhedsvejledning, undersøgelser m.v. indtil undervisningspligtens ophør.
Igennem de senere år er antallet af børn, som modtager ydelser fra Sundhedsplejen steget og der
forventes en fortsat stigning i antallet af 5 – 15-årige frem til år 2022. Antallet af nyfødte ser ud til at
have stabiliseret sig omkring 1.000 pr. år.
Fra 2015 er Sundhedsplejens budget til åbne pædagogiske tilbud i distrikterne flyttet fra kt.
05.25.18 til kt. 04.82.89.
Der er indarbejdet følgende tekniske korrektioner
Årlig 1 % effektivisering

2015 (2 %)
-264.139

2016 (3 %)
-396.209

2017 (4 %)
-528.278

2018 (5 %)
-658.799

Barselsbesøg og vagtberedskab
Som følge af anbefalinger for svangreomsorg, der trådte i kraft i 2013, skal sundhedsplejen tilbyde
besøg hos alle nyfødte på 4-5 dagen efter fødsel. Der er derfor etableret et vagtberedskab i
weekender og helligdage. Udgifterne hertil finansieres indenfor Sundhedsplejens budget.

Forudsætninger for budgettet
Ved indgåelsen af budgetaftalen for 2011 blev det besluttet, at budgettet årligt reguleres i forhold til
udviklingen i antallet af nyfødte, antallet af 6-15-årige og antal 15-årige.
I budget 2014-2017 betyder udviklingen i børnetallet følgende regulering af budgettet i forhold til
det tidligere indregnede:
Budgetår
Kr.

2015
-260.178

Reguleringen er indarbejdet i budgettet.

2016
-259.280

2017
-268.304

2018
-114.584
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Småbørn
I 2013 er der født 941 børn i Horsens Kommune. Dertil kommer en nettotilflytning på i alt 17 børn
under 1 år i 2013
Sundhedsplejen tilbyder besøg ifølge besøgsmodel til alle børn op til 8 måneder. Derudover
tilbydes besøg efter behov til familier med børn med særlige behov.
I efteråret 2014 implementeres Familieiværksætterne som det generaliserede tilbud til alle
førstegangsforældre. Familieiværksætterne er et gruppebaseret tilbud, der strækker sig over 14
mødegange fra graviditeten, hvor det kobles sammen med sygehusenes fødselsforberedelse og
frem til barnet er 1½ år. Det er målrettet til både far og mor. En sundhedsplejerske er
gennemgående gruppeleder, derudover vil der på mødegangene være forskellige oplægsholdere,
såvel tværfaglige samarbejdspartnere, som private frivillige aktører.
Formålet med Familieiværksætterne er at skabe inkluderende netværk, hvor forældre rustes til at
tage hånd om egen familie men også hinanden i grupperne.
Udover gruppeforløbet vil familier blive tilbudt 4 besøg i hjemmet fra fødslen frem til barnet er 2
måneder. Familier med særlige behov vil derudover få tilbudt behovsbesøg som hidtil.
Flergangsfamilier vil blive til budt et gruppebaseret forløb af mindre omfang. Der bliver tale om 4
gruppemøder fra barnets 2 – 8 måneder. Også flergangsfamilier vil blive tilbudt 4 besøg i hjemmet
ud over gruppetilbuddet.
Dette er modellen fra projekt NY Sundhedspleje, som nu udrulles til alle flergangsfamilier i hele
Horsens Kommune
Gruppeaktiviteter
Der afholdes samtalegrupper for kvinder med fødselsdepression. Der forventes afholdt 45 møder á
2 timer varighed i 2014.
Der afholdes grupper for unge gravide og unge mødre. Strukturen på tilbuddet er under revision og
der forventes indført en ny model fra efteråret 2014.
Der er etableret en række åbne tilbud i distrikterne med særlig fokus på at mindske ulighed i
sundhed.
Skolebørn
Sundhedsplejen tilbyder ind- og udskolingsundersøgelse til alle børn i såvel folkeskoler som privatog friskoler samt sundhedssamtale til alle børn på udvalgte klassetrin. Derudover tilbydes
yderligere samtaler og undersøgelser til børn med særlige behov. Der tilbydes endvidere
sundhedspædagogiske aktiviteter.
Tilbud til overvægtige børn
I foråret 2013 etableredes, som et 2-årigt projekt, i samarbejde med Enheden for overvægt ved
Holbæk sygehus, et individuelt behandlingstilbud til overvægtige børn og unge. Flere end 100 børn
i alderen 3-18 år er blevet inkluderes i løbet af det første år. Opfølgning er ca. 6 timer pr. barn pr.
år.
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Andre aktiviteter
Sundhedsplejen deltager sammen med en række andre aktører i Horsens Kommune i et
satspuljeprojekt til forebyggelse af rygestart. Projektet er 3 årigt og er igangsat i skoleåret 20132014. Projektet indebærer for Sundhedsplejens vedkommende undervisning på Horsens Byskole
36 timer/år og på Langmarksskolen 27 timer/år
Lovpligtig sundhedsfaglig konsulentbistand til skoler og daginstitutioner. Opgaven varetages
primært af 2 konsulenter og andrager 6 timer/uge
Uddannelse af studerende: ca. 60 sygeplejestuderende i 2 ugers praktik sammen med 1
sundhedsplejerske heraf de 3 dage i en daginstitution og 3-4 sundhedsplejestuderende i et 3
måneders praktikophold.
Forstærket indsats for unge forsørgere
Ved budgetaftalen for 2015 blev det besluttet, at afsætte 0,5 mio. kr. til forstærket indsats for unge
forsørgere. Projektet er forankret i Sundhedsplejen,
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Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget
Politikområde: Sundhedsfremme
Delpolitikområde: Andre sundhedsudgifter
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets
priser

Funktion
Rammebelagt
04.62.90:
Kommunale udgifter til
hospiceophold
Plejetakst for
færdigbehandlede
patienter
I alt

Regnskab 2013

Budget 2014

Budget 2015

1.102.866

934.346

1.234.346

181.758
1.284.624

1.799.762
2.734.108

299.765
1.534.111

Specielle bemærkninger
Hvis en borger indlægges på hospice, er dagstaksten 1.918 kr. i 2014 svarende til 100 % af
sengedagstaksten. Den samme takst gælder også for borgere, som er udskrevet fra hospitalet,
men hvor kommunen ikke er i stand til at modtage borgeren i et kommunalt tilbud.

Hospiceophold og færdigbehandlede patienter
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0

Hospiceophold
Færdigbehandlede

2010

2011

2012

2013

2014-priser

Området er ikke omfattet af den økonomiske politiks krav om 1 % besparelse pr. år.
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Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget
Politikområde: Sundhedsfremme
Delpolitikområde: Åbne pædagogiske tilbud (Sundhedsplejen)
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets
priser

Funktion
Rammebelagt
05.25.18 Åbne
pædagogiske tilbud,
legesteder m.v.

Regnskab 2013

383.326

Budget 2014

Budget 2015

471.433

Specielle bemærkninger
Sundhedsplejen har etableret en række åbne tilbud i distrikterne med særlig fokus på at mindske
ulighed i sundhed. Budgettet er med virkning fra 2015 flyttet til kt. 04.82.89 Kommunal
Sundhedstjeneste.

0
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Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget
Politikområde: Sundhedsfremme
Delpolitikområde: Forebyggende indsats for ældre og handicappede
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets
priser

Funktion
Rammebelagt
05.32.33 Forebyggende
indsats for ældre og
handicappede –
Ældrebutikken

Regnskab 2013

0

Budget 2014

32.863

Budget 2015

0

Specielle bemærkninger
Ældrebutikken er en forbyggende og netværksskabende aktivitet. Budgettet og aktiviteten er fra 1.
januar 2015 flyttet til frivillighedsområdet (§ 18) under Sund By.
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Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget
Politikområde: Sundhedsfremme
Delpolitikområde: Aktivitets- og samværstilbud
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets
priser

Funktion
Rammebelagt
05.38.59 Aktivitets- og
samværstilbud – Brikken
(Hjerneskadeklubben)

Regnskab 2013

85.204

Budget 2014

Budget 2015

92.846

Specielle bemærkninger
Regnskab 2012 og budget 2013 er medtaget under Udsatte voksne og handicappede. Budgettet
og aktiviteten er fra 1. januar 2015 flyttet til frivillighedsområdet (§18) under Sund By.

0
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Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget
Politikområde: Sundhedsfremme
Delpolitikområde: Øvrige sociale formål
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets
priser

Funktion
Rammebelagt
05.72.99:
§18 midler (Sund By)
Beboerrådgivning
I alt

Regnskab 2013

Budget 2014

1.806.459
821.599
2.628.058

2.278.767
858.234
3.137.001

Budget 2015
2.703.017
858.230
3.261.247

Specielle bemærkninger
I henhold til lov om social service § 18 skal kommunerne afsætte et årligt beløb til støtte af frivilligt
socialt arbejde. § 18 midlerne administreres af Sund By.

Forudsætninger for budgettet
§ 18 midler

Horsens kommunes budget til frivilligt socialt og sundhedsfremmende arbejde er opdelt i 2 puljer
Del 1 – faste bidrag. Velfærds- og Sundhedsudvalget har beslutningskompetencen. I 2014 er der
budgetteret med tilskud til nedenstående foreninger og aktiviteter. Velfærds og Sundhedsudvalget
tager stilling til modtagere og tilskudsstørrelser for 2015 på mødet i juni 2014.
Krisecenter for mænd
Kirkens Korshær
Selvhjælpsgruppen Kildegade 27B
Nøglehullet
Idræt for sindslidende
Flygtningehjælpens frivillighedsgruppe
Broen
Lydavis
Brikken
Ældrebutikken
Højskoledage (Ældrerådet)
Inspirationsseminar (Pensionisternes
kontaktudvalg)
Frivillighedsdag, døgn- og
udviklingsseminar m.v.
Støtte til frivillige
I alt

Årligt beløb 2015
194.140
390.490
39.906
69.884
98.667
21.060
263.764
30.541
91.403
32.850
100.901
35.315
100.901
186.667
1.656.489
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Del 2 – tilskud til frivilligt sundhedsfremmende og socialt arbejde. Sund By har
beslutningskompetencen. Der er 2 årlige ansøgningsrunder. Der er afsat 1.046.528 kr. til frivillige
sociale og sundhedsfremmende aktiviteter i 2015.
Som følge af budgetaftalen for 2015 er der afsat yderligere 0,3 mio. kr. til styrkelse af det frivillige
sociale arbejde for udsatte grupper. Bidraget til Kirkens Korshær er forhøjet med 0,15 mio. kr.
årligt, bidraget til Krisecenter for mænd er forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt og bidraget til Broen er
forhøjet med 0,05 mio. kr. årligt.
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Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget
Politikområde: Øvrige områder
Hele kroner, R2013: løbende priser.
B2014 og BF2015: budgetårets
priser

Funktion
Rammebelagt
05.32.30 Ældreboliger

Regnskab 2013
-13.935.243

Budget 2014

Budget 2015
0

Specielle bemærkninger
Administration vedr. husleje af ældreboliger administreres at ejendomscenteret. Budgettet var
tidligere en del af rammen i Velfærds- og Sundhedsudvalget. Budgettet er fra 2014 flyttet til
Udvalget for Teknik og Miljø

0
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Bevillingsoversigt
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Bevillingsoversigt, sammendrag, budget 2015

Enhed

Rammebelagt
Udgifter
Indtægter
kr.
kr.

Ikke rammebelagt
Udgifter
Indtægter
kr.
kr.

I alt netto
kr.

Økonomi- og
Erhvervsudvalget
Direktionens Stabe
Kultur og Borgerservice
Uddannelse og Arbejdsmarked
Teknik og Miljø
Velfærd og Sundhed

206.618.403
42.907.726
96.016.664
100.885.391
61.904.269

-12.166.481
-392.114
-2.808.655
-47.653.768
0

64.717.867
0
7.365.917
0
39.134

0
0
0
0
0

259.169.789
42.515.612
100.573.926
53.231.623
61.943.403

0

0

78.763.502

-25.241.517

53.521.985

1.075.114
0
249.808
0
0
0

0
0
-81.201
0
0
0

245.249.938 -133.065.503
181.518.153
-55.772.519
54.884.996
-36.714.740
245.703.494
-86.096.018
347.375.542 -185.467.738
157.131.920
0

113.259.549
125.745.634
18.338.863
159.607.476
161.907.804
157.131.920

0
0

0
0

37.938.305
46.773.006

-22.049.203
-13.501.373

15.889.102
33.271.633

511.100.756 -122.729.512
925.565.866 -107.210.673
28.661.310
-225.250

0
3.192.621
0

0
-2.314.136
0

388.371.244
819.233.678
28.436.060

Beskæftigelsesudvalget
Unge
Uddannelse, jobskabelse samt
anden drift
Sygedagpenge
Integration
Kontanthjælp og revalidering
Fleksjob og ledighedsydelse
Forsikrede ledige
Seniorjobs, servicejobs og
jobtræning
Ressourceforløb
Børne- og Skoleudvalget
Dagtilbudsområdet
Undervisningsområdet
Tværgående Enhed for Læring
Kulturudvalget
Biblioteker
Museer
Musikaktiviteter
Idræt
Fritidsaktiviteter
Folkeoplysning

39.800.301
16.266.741
9.067.654
33.907.360
30.157.373
5.022.969

-1.809.803
-5.469.711
-3.862.909
-8.686.360
-1.397.450
-51.823

0
0
0
0
9.316.757
11.326.363

0
0
0
0
0
-397.178

37.990.498
10.797.030
5.204.745
25.221.000
38.076.680
15.900.331

10.821.486
13.788.704
74.983.972
1.391.264
0

-29.488.247
-1.315.021
-6.360.410
-453.913
0

498.466
4.151.370
21.190.318
38.153.921
14.499.276

-453.140
-4.861.347
-1.403.853
-3.866.472
-4.976.630

-18.621.435
11.763.706
88.410.027
35.224.800
9.522.646

15.458.646

-659.954

0

0

14.798.692

392.993.888
635.649.725
219.789.545

-1.469.577
-67.349.133
-21.158.022

0
0
8.215.387

0
0
0

391.524.311
568.300.592
206.846.910

Teknik- og Miljøudvalget
Ejendomme
Natur og miljø
Trafik og vej
Kollektiv trafik og havne
Service & Beredskab
Beredskabskommissionen
Brand og Redning
Velfærds- og
Sundhedsudvalget
Sundhedsfremme, Sund By,
Sundhedsplejen og
Ældreområdet
Det spec. socialområde - børn
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Det spec. socialområde voksne
Borgerservice

582.669.745 -190.568.166
0
0

4.240.997
473.744.586

-2.148.685
-32.701.612

394.193.891
441.042.974

4.056.754.680 -633.368.153 2.055.991.836 -611.031.664 4.868.346.699
Indtægter er markeret med "minus" foran tallet. Hvis der ikke står "minus" foran tallet, er beløbet en udgift i

Enhed
Teknik- og Miljøområdet
Service & Beredskab

BUM-modeller
Udgifter
Indtægter
kr.
kr.

I alt netto
kr.

133.921.231 -133.921.231

0

I alt

Enhed
Teknik- og Miljøområdet
Affald og genbrug

Brugerfinansieret område
Udgifter
Indtægter
kr.
kr.
74.509.300

-86.065.656

I alt netto
kr.
-11.556.356

I alt
Indtægter er markeret med "minus" foran tallet. Hvis der ikke står "minus" foran tallet, er beløbet en udgift i
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Takstoversigt
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Takster 2015
Alle beløb er i årets priser, excl. moms, hvis ikke andet er nævnt.

Budget 2014

Budget 2015

00 - BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER
JORDFORSYNING
Parkeringsplads, Norgesvej, Horsens .................................... 2.969,00 ................. 2.989,00
Parkeringsplads, Sønderbrogade, Horsens.......................... 21.139,00 ............... 21.283,00
Reguleret efter nettoprisindekset pr. 1.10.2014

FRITIDSOMRÅDER
Pensionisthaver/nyttehaver
Langmarksvej, Horsens, pr. have .............................................. 267,00 .................... 267,00
Stationsvej, Horsens, pr. have .................................................. 267,00 .................... 267,00
Sølyst, Horsens, pr. have .......................................................... 267,00 .................... 267,00
Haver ved Egebjerg, Horsens ................................................... 267,00 .................... 267,00
Lejen reguleres hvert 5. år efter forbrugerprisindekset fra oktober måned året før. Næste regulering
finder herefter sted i 2016.

Langelinieanlægget
Leje pr. forestillingsdag/opholdsdag, kommercielle
arrangementer .......................................................................... 500,00 ................. 1.000,00
Depositum ved kommercielle arrangementer ......................... 5.000,00 ................. 5.000,00
Depositum for udenlandske cirkus ....................................... 20.000,00 ............... 20.000,00
FRITIDSFACILITETER
Foreninger og klubber hjemmehørende i Horsens Kommune er i henhold til
folkeoplysningsloven berettiget til at få idrætsanlæg, idrætshaller og svømmehal/- sag stillet
til rådighed til træning, stævner og turneringskampe, når der ikke opkræves entré. Det
samme gælder Horsens Kommunes skolevæsen vedr. faciliteter til brug for skolernes
undervisning inden for den skemalagte undervisningstid.
Til arrangementer, hvor der opkræves entré, pr. arr. .............. 1.000,00 ................. 1.000,00
Stadion og idrætsanlæg, udendørs
Udlejning til andre idrætsformål
Fodboldbane pr. time ................................................................ 250,00 .................... 250,00
Håndboldbane pr. time .............................................................. 125,00 .................... 125,00
Atletikanlæg pr. time ................................................................. 250,00 .................... 250,00
Ved andre arrangementer fastsættes lejen i hvert enkelt tilfælde af Kulturudvalget.
Leje af kunstgræsbane pr. time
Klubber hjemmehørende i Horsens Kommune
Børne- og ungehold til og med ynglingehold ................................. 0,00 ........................0,00
Voksenhold ............................................................................... 100,00 .................... 100,00
Klubber udenfor Horsens Kommune ......................................... 400,00 .................... 400,00
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Udlejnings af idrætshaller
Organisationer/foreninger der ikke opfylder betingelserne for gratis benyttelse af idrætshaller
betaler for leje af faciliteter til stævner, udstillinger, møder, underholdningsarrangementer
m.v. fra det tidspunkt arrangøren får adgang til hallen
Halleje pr. time (min. 4 timer pr. dag) ........................................ 500,00 .................... 500,00
Halleje pr. dag eller døgn ....................................................... 6.000,00 ................. 6.000,00
Udlejning af baner i kommunale haller til privatpersoners motionsaktiviteter:
1 badmintonbane, pr. time .......................................................... 80,00 ...................... 80,00
Volley og basket på lille bane, spiller på tværs, pr. time ............ 160,00 .................. .160,00
Sportsaktiviteter hvor hele gulvet anvendes, pr. time ................ 320,00 .................... 320,00
10-turskort: Ved køb af den samme aktivitet 10 gange eller flere i en sæson gives der rabat
på 10%.
Hvis der kræves særlige opstillinger til lyd, lys og inventar der normalt ikke findes i hallen, udføres det efter regning/tilbud.
Leje af borde og stole i forbindelse med afholdelse af fester, herunder afslutningsfester for
foreninger, skolefester og lignende arrangementer:
Antal
0-300 stole ............................................................................. 1.000,00 ................. 1.000,00
0-300 borde og stole .............................................................. 1.500,00 ................. 1.500,00
300-600 stole ......................................................................... 1.500,00 ................. 1.500,00
300-600 borde og stole .......................................................... 2.000,00 ................. 2.000,00
600- stole ............................................................................... 2.000,00 ................. 2.000,00
600- borde og stole ................................................................ 2.500,00 ................. 2.500,00
Stole- og bordeopstilling/afrydning, minimum 250
enheder, excl. transport ......................................................... 1.000,00 ................. 1.000,00
I forbindelse med lån af Jobcentrets scene opkræves betaling for eventuelle udgifter til
transport.
Forum Horsens
Retningslinier for udlejning af Parkhallen fastsættes af Parkhallens bestyrelse. Udlejning kan
dog ikke ske til formål og aktiviteter, der er til skade for Forum Horsens – omdømmemæssigt
eller fysisk.
Leje af kunstgræsbane pr. time:
Klubber hjemmehørende i Horsens Kommune:
Børne- og ungehold til og med ynglingehold ............................... 0,00 ........................0,00
Voksenhold ............................................................................ 100,00 .................... 100,00
Klubber udenfor Horsens Kommune……………………………. . 400,00 .................... 400,00
Udlejning af Svømmehallen:
leje af et bassin, pr. time ......................................................... 500,00 .................... 500,00
leje af hele Svømmehallen, pr. time ..................................... 1.500,00 ................. 1.500,00
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livredder, pr. time, pr. person ................................................. 225,00 .................... 225,00
Udlejning af Opvisningshallen:
daglige brugere, pr. time ......................................................... 200,00 .................... 200,00
sportsarrangementer, pr. time ................................................. 500,00 .................... 500,00
Udlejning til entrégivende sportsarrangementer
pr. kamp ............................................................................... 1.000,00 ................. 1.000,00
Udlejning til kulturarrangementer:
beregningspris, pr. deltager....................................................... 15,00 ...................... 15,00
minimumspris, pr. dag ........................................................ 25.000,00 ............... 25.000,00
Udlejning til møder og konferencer:
beregningspris, pr. deltager....................................................... 15,00 ...................... 15,00
minimumspris, pr. dag ........................................................ 25.000,00 ............... 25.000,00
halvdags møder, minimumspris, pr. gang........................... 10.000,00 ............... 10.000,00
Udlejning til udstillinger:
minimumspris, pr. dag ........................................................ 30.000,00 ............... 30.000,00
Lejeprisen inkluderer opstilling af inventar og udstyr, der tilhører Forum Horsens, rengøring
under og efter arrangementet, betjening af husets inventar og tekniske installationer under og
efter arrangementet. Der betales særskilt for ydelser herudover.
Entrépriser i Aqua Forum
Børn 0 til 2 år ............................................................................ gratis ...................... gratis
Enkeltbillet, børn ....................................................................... 28,00 ...................... 28,00
Enkeltbillet, pensionist............................................................... 28,00 ...................... 28,00
Enkeltbillet, voksne ................................................................... 50,00 ...................... 50,00
10 turs, børn ........................................................................... 240,00 .................... 240,00
10 turs, pensionist ................................................................... 240,00 .................... 240,00
10 turs, voksne........................................................................ 420,00 .................... 420,00
30 turs, børn ........................................................................... 660,00 .................... 660,00
30 turs, pensionist ................................................................... 660,00 .................... 660,00
30 turs, voksne..................................................................... 1.150,00 ................. 1.150,00
40 turs, børn ........................................................................... 825,00 .................... 825,00
40 turs, pensionist ................................................................... 825,00 .................... 825,00
40 turs, voksne..................................................................... 1.425,00 ................. 1.425,00
3 mdr. børn ............................................................................. 550,00 .................... 550,00
3 mdr. pensionist..................................................................... 550,00 .................... 550,00
3 mdr. voksne ......................................................................... 970,00 .................... 970,00
6 mdr. børn ............................................................................. 970,00 .................... 970,00
6 mdr. pensionist..................................................................... 970,00 .................... 970,00
6 mdr. voksne ...................................................................... 1.650,00 ................. 1.650,00
12 mdr. børn ........................................................................ 1.650,00 ................. 1.650,00
12 mdr. pensionist ................................................................ 1.650,00 ................. 1.650,00
12 mdr. voksne .................................................................... 2.750,00 ................. 2.750,00
1 voksen og 1 barn ................................................................... 65,00 ...................... 65,00
1 voksen og 2 børn ................................................................... 85,00 ...................... 85,00
1 voksen og 3 børn ................................................................. 105,00 .................... 105,00
1 voksen og 4 børn ................................................................. 120,00 .................... 120,00
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2 voksne og 1 barn ................................................................. 110,00 .................... 110,00
2 voksne og 2 børn ................................................................. 130,00 .................... 130,00
2 voksne og 3 børn ................................................................. 140,00 .................... 140,00
2 voksne og 4 børn ................................................................. 150,00 .................... 150,00
Babysvømning, 9 gange ......................................................... 600,00 .................... 600,00
Studierabat:
Mod forevisning af studiekort opnår man studierabat på 20% på 10, 30, 40 turs kort, 3 mdr.s,
6 mdr.s og 12 mdr.s. kort.
Institutionsrabat og firmaaftaler:
Der ydes en rabat på 20% af enkeltbilletprisen.
Bankager og Hovedgård Svømmesal
excl. livredder/badeassistent, pr. time .................................... 250,00 .................... 250,00
Campingpladser
Autocamperplads, havnen
pr. overnatning
pr. døgn ................................................................................. 150,00 .................... 150,00
Campingplads, Lovbyvej v. Bygholm sø
pr. døgn
Pladsgebyr ............................................................................... 15,00 ...................... 20,00
Voksne ..................................................................................... 75,00 ...................... 78,00
Børn ......................................................................................... 38,00 ...................... 40,00
Sæsonkort (1.4. - 5.9.) ........................................................ 8.000,00 ................. 8.000,00
Forårssæsonkort (1.4. - 24.6.) ............................................ 4.100,00 ................. 4.100,00
Tilslutning af elmåler/sæson................................................... 375,00 .................... 400,00
Tilslutning af elmåler/forårssæson.......................................... 220,00 .................... 250,00
Pr. periode el-takst pr. kwh......................................................... 3,50 ........................3,50
Korttidscampister – el/døgn
El/døgn .................................................................................... 38,00 ...................... 38,00
Pladsgebyr for shelter opført i 2012 ....................................... 100,00 .................... 100,00
Skoler m.m har gratis adgang i hverdage udenfor skoleferier
Kano pr. time..................................................................................... ...................... 80,00
Kano pr. dag ..................................................................................... .................... 300,00
Dyrskuepladsen:
Private firmaer til udstillinger og lign pr. dag. .......................... 1.500,00 ................. 1.500,00
Udenbys arrangører pr. dag ................................................... 1.500,00 ................. 1.500,00
Lokale foreningers arrangementer uden entré ............................ gratis ...................... gratis
Lokale foreningers arrangementer med entré pr. dag............. 1.500,00 ................. 1.500,00
Det årlige dyrskue ....................................................................... gratis ...................... gratis
Herudover betaler lejer for de afledte udgifter ved brug af pladsen.
VANDLØBSVÆSEN
Salg af kopi af regulativ, pr. stk ................................................... 70,00 ...................... 70,00
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OFFENTLIGE TOILETTER
Udlejning af toiletvogne
Fast leje for 1 weekend
Stor vogn, pr. vogn inkl. tømning ......................................... 1.300,00 ................. 1.300,00
Lille mobilvogn, pr. vogn inkl. tømning.................................... 900,00 .................... 900,00
DIVERSE UDGIFTER OG INDTÆGTER
Hegnssyn ............................................................................... 1.768,00 ................. 1.768,00
Fast takst, som reguleres ens i hele landet – generelt statsligt prisog lønindeks pr. 1. januar 2015

REDNINGSBEREDSKAB
Oprettelsesafgift for brandalarmer til
kommunens vagtcentral, engangsbeløb ................................. 4.500,00 ................. 4.600,00
Tilslutningsafgift for brandalarmer til
kommunens vagtcentral, pr. år ............................................... 4.250,00 ................. 4.300,00
Standardudrykning til blind alarm, pr. gang ............................ 5.050,00 ................. 5.050,00
Taksterne reguleres hvert år jf. anbefaling fra Forsvarsministeriet

01 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER M.V.
AFFALD OG GENBRUG
Affaldsgebyrer:
Husholdningsgebyr, helårsgebyr (enfamiliehuse (gl. ordning) ... 812,00 .................... 934,00
Husholdningsgebyr, ”3/4”-gebyr (lejligheder) (gl. ordning) ......... 609,00 .................... 700,00
Husholdningsgebyr, ”3/4”-gebyr (sommerhuse) (gl. ordn.) ........ 609,00 .................... 700,00
Husholdningsgebyr, Endelave (gl. ordning) ............................... 812,00 .................... 934,00
Forkortelser til oversigt:
BD = Brændbart Dagrenovation (restaffald)
KOD = Kildesorteret Organisk Dagrenovation
P = Papir og karton
E = Emballage
Husholdninger: Beholdere til brændbart dagrenovation (BD) og kildesorteret organisk
dagrenovation (KOD)
Årlig tømningsgebyr, tømning hver uge:
110 l. sæk (BD) ......................................................................... 974,00 ................. 1.064,00
110 l. sæk, sommerhuse (BD)................................................... 561,00 .................... 597,00
120 l. beholder (BD) ............................................................... 1.025,00 ................. 1.363,00
140 l. beholder (BD) ............................................................................. ................. 1.358,00
140 l. beholder (KOD) .......................................................................... ................. 1.890,00
220 l. beholder (BD) ............................................................... 1.306,00 ................. 1.575,00
240 l. beholder (BD) ............................................................... 1.362,00 ................. 2.020,00
240 l. beholder (KOD) .......................................................................... ................. 2.601,00
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240 l. beholder (BD+KOD) ................................................................... ................. 1.792,00
330 l. beholder (BD) ............................................................... 1.591,00 ................. 1.944,00
360 l. container (BD) .............................................................. 1.652,00 ................. 1.998,00
360 l. container(KOD) .......................................................................... ................. 3.367,00
360 l. container (BD+KOD) .................................................................. ................. 2.329,00
400 l. container (BD) .............................................................. 1.703,00 ................. 2.172,00
600 l. container (BD) .............................................................. 2.285,00 ................. 2.981,00
660 l. container (BD) .............................................................. 2.448,00 ................. 3.068,00
750 l. container (BD) .............................................................. 2.723,00 ................. 3.177,00
800 l. container (BD) .............................................................. 2.866,00 ................. 3.519,00
4 m3 container (vip) (BD) ...................................................... 29.019,00 ............... 31.700,00
6 m3 container (vip) (BD) ...................................................... 31.850,00 ............... 34.692,00
8 m3 container (vip) (BD) ...................................................... 32.220,00 ............... 34.752,00
10 m3 container (vip) (BD) .................................................... 49.113,00 ............... 53.469,00
12 m3 container (vip) (BD) .................................................... 51.944,00 ............... 56.461,00
1,2 m3 nedgravet – privat (BD) ............................................................. ................. 9.057,00
1,2 m3 nedgravet – privat (KOD) .......................................................... ............... 14.085,00
3,0 m3 nedgravet – privat (BD) ............................................................. ............... 11.017,00
3,0 m3 nedgravet – privat (KOD) .......................................................... ............... 23.593,00
3,3 m3 nedgravet – privat (BD) ............................................................. ............... 11.343,00
3,3 m3 nedgravet – privat (KOD) .......................................................... ............... 25.173,00
4,0 m3 nedgravet – privat (BD) ............................................................. ............... 12.103,00
4,0 m3 nedgravet – privat (KOD) .......................................................... ............... 29.168,00
5,0 m3 nedgravet – privat (BD) ............................................................. ............... 14.639,00
Offentlig station – pr. Beboelseslejlighed (BD+KOD)............................ .................... 934,00
Årligt tømningsgebyr, tømning hver 2. uge
110 l. sæk (BD) .................................................................................... .................... 646,00
140 l. beholder (BD) ............................................................................. .................... 766,00
140 l. beholder (KOD) .......................................................................... ................. 1.032,00
240 l. beholder (BD) ............................................................................. .................... 918,00
240 l. beholder (KOD) .......................................................................... ................. 1.401,00
240 l. beholder (BD+KOD) ................................................................... .................... 999,00
240 l. beholder, sommerhuse (BD+KOD) ............................................. .................... 451,00
360 l. container (BD) ............................................................................ ................. 1.151,00
360 l. container (KOD) ......................................................................... ................. 1.531,00
360 l. container (BD+KOD) .................................................................. ................. 1.569,00
400 l. container (BD) ............................................................................ ................. 1.227,00
600 l. container (BD) ............................................................................ ................. 1.580,00
660 l. container (BD) ............................................................................ ................. 1.678,00
8 m3 container (vip) (BD) ...................................................... 29.019,00 ............... 31.700,00
1,2 m3 nedgravet – privat (BD) ............................................................. ................. 4.594,00
1,2 m3 nedgravet – privat (KOD) .......................................................... ................. 8.161,00
1,6 m3 nedgravet – privat (KOD) .......................................................... ................. 8.161,00
3,0 m3 nedgravet – privat (BD) ............................................................. ................. 5.571,00
3,0 m3 nedgravet – privat (KOD) .......................................................... ............... 12.239,00
3,3 m3 nedgravet – privat (BD) ............................................................. ................. 5.734,00
4,0 m3 nedgravet – privat (BD) ............................................................. ................. 6.114,00
4,0 m3 nedgravet – privat (KOD) .......................................................... ................. 8.161,00
5,0 m3 nedgravet – privat (BD) ............................................................. ................. 6.657,00
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Ekstra 110 l. sæk pr. stk. (inkl. afhentning og afgifter) ................ 20,80 ...................... 21,60
Maxicontainere 10 m3 eller store og pressecontainere:
Beregnet forbrændingsgebyr pr. ton affald ................................ 320,10 .................... 321,10
Kørsel af maxicontainere 10 m3 eller store pr. gang .................. 500,00 .................... 559,00
Kørsel af pressecontainere pr. gang ......................................... 583,00 .................... 570,00
Forgæves kørsel efter container (adgang spærret, container
ikke klar m.v.) pr. gang .............................................................. 426,00 .................... 435,00
Husholdninger:
Husholdningsgebyr, enfamiliehuse (inkl. beholder med hjul)
(ny ordning).......................................................................................... ................. 1.050,00
Husholdningsgebyr, enfamiliehuse (offentlig station) (ny ordn.) ........... ................. 1.050,00
Husholdningsgebyr, lejligheder (inkl. beholder med hjul)
(ny ordning).......................................................................................... .................... 788,00
Husholdningsgebyr, lejligheder (offentlig station) (ny ordn.) ................. .................... 788,00
Husholdningsgebyr, lejligheder (privat station) (ny ordn.) ..................... .................... 503,00
Husholdningsgebyr, sommerhuse (ny ordning) .................................... .................... 788,00
Virksomheder:
Fast affaldsgebyr ...................................................................... 770,00 .................... 785,00
Besøgsgebyr på genbrugspladserne UDEN trailer ...................... 90,00 .................... 100,00
Besøgsgebyr på genbrugspladserne MED trailer ...................... 210,00 .................... 220,00
Ekstra gebyrer – kun gældende for institutioner – beholdere til papir og karton (P) og
emballage (E).
Årligt tømningsgebyr, tømning hver 4. uge
140 l. beholder (P) ............................................................................... .................... 295,00
140 l. beholder (E) ............................................................................... .................... 395,00
240 l. beholder (P) ............................................................................... .................... 285,00
240 l. beholder (E) ............................................................................... .................... 455,00
240 l. beholder (P+E) ........................................................................... .................... 385,00
360 l. beholder (E) ............................................................................... .................... 300,00
360 l. beholder (P+E) ........................................................................... .................... 490,00
400 l. beholder (P) ............................................................................... .................... 310,00
600 l. beholder (P) ............................................................................... .................... 370,00
660 l. beholder (P) ............................................................................... .................... 370,00
Årligt tømningsgebyr, tømning hver 2. uge
Nedgravet beholder til papir (P) ........................................................... .................. -350,00
Årligt tømningsgebyr, tømning hver 4. uge
Nedgravet beholder til emballage (E) ................................................... ................. 4.285,00
Det er et krav, at begge beholdere etableres ................................... .......... I alt 3.935,00
Salg af sække
Sække til andre afdelinger i kommunen, pr. stk. ............................ 3,20 ........................3,20
”Skaktsække” til containere, pr. stk ............................................... 3,20 ........................3,20
Indlægssække............................................................................... 6,40 ........................6,40
Tillægsgebyrer
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Afstandstillæg pr. ejendom ........................................................ 264,00 .................... 269,00
Særafhentning pr. stativ ......................................................... 5.610,00 ................. 5.722,00
Ikke-konditionsmæssige sække pr. stk. ..................................... 118,00 .................... 120,00
Ekstratømninger af minicontainere, tillæg udover tømningspris pr. gang .............................................................................. 152,00 .................... 155,00
Til- og afmelding af materiel ud over 2 gange pr. år – gebyr
pr. gang..................................................................................... 200,00 .................... 204,00
Udlejning af beholdere m.v.
Levering, afhentning og leje af:
120 l beholder inkl. indlægspose og tømning ............................ 146,00 .................... 148,00
Ekstra indlægspose inkl. tømning pr. stk ..................................... 49,00 ...................... 50,00
240 l beholder inkl. indlægspose og tømning ............................ 241,00 .................... 246,00
Ekstra indlægspose inkl. tømning pr. stk. .................................... 97,00 ...................... 99,00
660 l. container inkl. tømning, pr. stk. ........................................ 364,00 .................... 372,00
1 ekstra tømning, pr. stk............................................................ 217,00 .................... 220,00
Ved store arrangementer:
Leje af maxicontainer (10 m3 container eller større), pr. gang ... 144,00 .................... 147,00
Leje af pressecontainer pr. gang ............................................... 262,00 .................... 267,00
Leje af maxicontainer (10 m3 eller større) pr. måned ................. 238,00 .................... 243,00
Leje af pressecontainer pr. måned ............................................ 439,00 .................... 448,00
Ud- og hjemkørsel af containere inkl. tømning ekskl.
beregnet forbrændingsgebyr:
Maxicontainer (10 m3 eller større) pr. gang ............................... 500,00 .................... 559,00
Pressecontainere pr. gang ........................................................ 583,00 .................... 570,00
Beregnet forbrændingsgebyr pr. ton affald ................................ 320,10 .................... 321,10
Leje af stativer, pr. stk., pr. arrangement ..................................... 66,00 ...................... 68,00
Indlægsposer, pr. stk..................................................................... 3,20 ........................3,20
Deponering
Ikke brændbart erhvervsaffald, restbygningsaffald og andet ikke brændbart affald, pr. ton ............................ 500,00 .................... 450,00
Restaffald fra husholdninger til deponering pr. ton .................... 500,00 .................... 450,00
Asbestaffald pr. ton .............................................................................. .................... 500,00
Rent jordfyld, pr. ton .................................................................. 100,00 .................... 100,00
Til ovenstående deponeringstakster skal tillægges afgift til staten på p.t. 475 kr. pr. ton.

Kompostplads
Komposterbart affald pr. ton ...................................................... 250,00 .................... 250,00
Tillæg for iblandet ikke komposterbart affald pr. ton .............. 1.000,00 ................. 1.000,00
Salg af kompost, pr. ton ............................................................ 100,00 .................... 100,00
Forbrænding
Dagrenovation fra husholdninger og dagrenovationslignende affald fra virksomheder:
Beregnet forbrændingsgebyr pr. ton.......................................... 320,10 .................... 321,10
Forbrænding, småt og stort brændbart affald:
Beregnet forbrændingsgebyr pr. ton.......................................... 254,50 .................... 255,50
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Neddeling af stort affald til forbrænding:
Neddelingspris pr. ton ............................................................... 100,00 .................... 100,00
Mellemdepoter for affald til genanvendelse
Rent træ .................................................................................... 300,00 .................... 240,00
Imprægneret træ ....................................................................... 550,00 .................... 450,00

02 TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR
FÆLLES FORMÅL
Parkeringsafgift pr. time .............................................................. 10,00 ...................... 10,00
Erhvervs P-kort ......................................................................... 660,00 .................... 660,00
Ny brik/nøgle til pullertlukning ved gågader – ved bortkomst ..... 500,00 .................... 500,00
Fornyelse af beboerlicenser ved parkering (omk.bestemt) ........ 400,00 .................... 400,00
Vejsyn ......................................................................................... gratis ...................... gratis
OPGRAVNING M.V. I VEJAREALER
Måling inkl. udstyr, pr. time........................................................ 700,00 .................... 700,00
Specialarbejder, udrykning, pr. time .......................................... 515,00 .................... 495,00
Specialarbejder, normaltimer, pr. time ....................................... 325,00 .................... 305,00
Afspærringsmateriel
Hvor kommunen skal opstille afspærringsmateriel, betales der for materialer pr. døgn ............................ 520,00 .................... 520,00
Materiel opstilles kun i den tid, hvor opgraveren
ikke kan kontaktes
Lastvogn, buggi, pr. time ........................................................... 300,00 .................... 300,00
Lastvogn, alm., pr. time ............................................................. 300,00 .................... 300,00
Tromle, stor, pr. time ................................................................. 200,00 .................... 200,00
Tromle, lille, pr. time .................................................................. 150,00 .................... 150,00
Skæremaskine, pr. time ............................................................ 310,00 .................... 310,00
Gravemaskine, pr. time ............................................................. 195,00 .................... 195,00
Materialer, afregnes uden tillæg
Retablering af slidlag, alle retableringer skal udføres med
GAB 0 og i overtykkelse svarende til slidlagstykkelsen.
Kommunen pålægger endeligt slidlag, efter der er foretaget
opfræsning. Pr. m2 inkl. fræsning .............................................. 200,00 .................... 200,00
Asfaltudlægger pr. time ............................................................. 450,00 .................... 450,00
HAVNE
Horsens Lystbådehavn:
Sejlbåde på kaj med kun undtagelsesvis benyttelse af
Lystbådehavnens ”vådareal” .................................................. 2.500,00 ................. 2.600,00
Pladser i Lystbådehavnen pr. m² vandareal .............................. 128,00 .................... 132,00
Pladser vest for Lystbådehavnen pr. m² vandareal ..................... 95,00 ...................... 98,00
Gæstepladser indtil 12 meter i bådlængde pr. døgn .................... 95,00 .................... 100,00
Gæstepladser over 12 meter i bådlængde pr. døgn .................. 172,00 .................... 176,00
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Endelave Lystbådehavn:
a. Fartøjer, der er hjemmehørende i Endelave Havn.
Bådens areal- største længde x største bredde - pr. m² .............. 83,00 ...................... 86,00
b. Fartøjer der ikke er hjemmehørende i Endelave Havn. (gæster).
Indtil 8 meter i bådlængde pr. døgn............................................. 99,00 .................... 102,00
8 til 12 meter i bådlængde pr. døgn........................................... 115,00 .................... 120,00
Over 12 meter i bådlængde pr. døgn ........................................ 172,00 .................... 176,00
Større charterbåde pr. døgn ...................................................... 308,00 .................... 312,00
Reguleres efter nettoprisindekset pr. 1.10.2014

Endelave Færgefart
Taksterne vedrørende Endelave Færgefart er inkl. moms.
Endelave-Snaptun t/r
Voksen ...................................................................................... 190,00 .................... 195,00
Pensionist ................................................................................. 125,00 .................... 130,00
Barn .......................................................................................... 115,00 .................... 120,00
Bil.............................................................................................. 250,00 .................... 255,00
Familietur – bil........................................................................... 670,00 .................... 685,00
Familietur – cykel ...................................................................... 670,00 .................... 685,00
Fragtbure .................................................................................. 140,00 .................... 145,00
10 turskort – voksen ............................................................... 1.115,00 ................. 1.140,00
10 turskort – pensionist ............................................................. 800,00 .................... 815,00
10 turskort – barn ...................................................................... 700,00 .................... 715,00
5 turskort – bil ........................................................................... 950,00 .................... 970,00
10 turskort – bil ...................................................................... 1.460,00 ................. 1.490,00
Cykel/trailer/hund ........................................................................ 65,00 ...................... 70,00
10 turskort cykel/trailer/hund ..................................................... 465,00 .................... 475,00
Lastbil/bus/varebil/campingvogn/trailer pr. meter ...................... 105,00 .................... 107,00
Motorcykel/knallert .................................................................... 115,00 .................... 120,00
10 turskort motorcykel/knallert .................................................. 730,00 .................... 745,00
Grupper fra 9 personer – voksen .............................................. 105,00 .................... 105,00
Grupper fra 9 personer – pensionist ............................................ 80,00 ...................... 80,00
Grupper fra 9 personer – barn..................................................... 70,00 ...................... 70,00
Grupper fra 9 personer – cykel.................................................... 40,00 ...................... 40,00
Økort:
5 turskort – bil/trailer.................................................................. 525,00 .................... 535,00
10 turskort – bil/trailer................................................................ 740,00 .................... 755,00
Færgetransport til ø-bosatte passagerer på Endelave Færgefart er gratis.

Gods:
Ø-traktorer/landbrugsvogne/lastvogne/Ø-trailer m.
korn, foderstof, eller kunstgødning pr. meter ............................... 50,00 ...................... 51,00
Pallegods/container på hjul ......................................................... 75,00 ...................... 80,00
Stykgods/pakker indtil 10 kg........................................................ 25,00 ...................... 25,00
Gods 11-100 kg/lille rullebur........................................................ 40,00 ...................... 40,00
Affaldscontainere ...................................................................... 585,00 .................... 590,00
Køer, tyre, heste ......................................................................... 65,00 ...................... 65,00
Kalve, orner, søer ....................................................................... 45,00 ...................... 45,00
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Fedesvin, får ............................................................................... 25,00 ...................... 25,00
Smågrise..................................................................................... 15,00 ...................... 15,00
Fragt døde dyr ............................................................................ 75,00 ...................... 80,00
Ekstrature
Ø-boere (min. 12 personer) .................................................... 8.000,00 ................. 8.000,00
Andre end Ø-boere (min. 30 personer) .................... 16.000,00(+billet) ... 16.000,00(+billet)

03 UNDERVISNING OG KULTUR
FOLKESKOLER
Skolerne stilles vederlagsfrit til rådighed for voksenundervisning, børne-, ungdoms- og
idrætsforeninger, grundejerforeninger, husmoder- og husholdningsforeninger og andre tilsvarende foreninger med almennyttigt formål.
Lokaleleje for foreninger der ikke kan henføres under ovenstående
skolelokaler, pr. dag/aften
200,00
200,00
festsale og lign., pr. dag/aften ................................................. 500,00 .................... 500,00
Overnatning for foreninger der ikke kan henføres under Fritidsloven
alm. klasselokale, pr. nat ......................................................... 150,00 .................... 150,00
gym. sale, pr. nat .................................................................... 400,00 .................... 400,00
max. opkrævning 3.000 kr.
SKOLEFRITIDSORDNINGER

Skolefritidsordninger (0-3. klasse) .......................................... 1.678,00 ................. 1.711,00
Skolefritidsordninger (SFO2) (4.-) ............................................. 839,00 .................... 855,00
Skolefritidsordninger (SFO2) (4.-) inkl. morgenpasning .......... 1.455,00 ................. 1.484,00
Skolefritidsordninger (SFO3) (kun ved Bankagerskolen) ............. 89,00 ...................... 90,00
Juli måned er betalingsfri i SFO og dagtilbud. Der opkræves dog forældrebetaling, når et barn kun er indmeldt i
SFO eller dagtilbud i juli måned. Beløbet fastsættes til 1/12 del af den af Byrådet vedtagne årlige takst for
henholdsvis SFO og dagtilbud.

DAGINSTITUTIONER FOR BØRN OG UNGE
ENDELAVE LEGESTUE:
Takst ved 20 timer .................................................................... 210,00 .................... 214,00
Takst ved 25 timer .................................................................... 261,00 .................... 266,00
Takst ved 30 timer .................................................................... 314,00 .................... 320,00
19 timers udvidet åbningstid...................................................... 344,00 .................... 350,00
KLUBBER:
Junior- og Ungdomsklubtakster:
Gefionsgårdens Fritidsklub:
Ungdomsklub .......................................................................... 89,00 ...................... 90,00
Der betales 10 gange om året ved Gefionsgårdens Fritidsklub

FOLKEBIBLIOTEKER
Ved manglende overholdelse af lånefrister betales bøder pr. udlånsdato.
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Der udsendes hjemkaldelse efter 16 dages overskridelse af lånetiden og regning efter 29 dages overskridelse af lånetiden.
Voksne (18 år og opefter)
1. – 7. dag efter lånetidens udløb ............................................. 20,00 ...................... 20,00
8. – 21. dag efter lånetidens udløb ........................................... 30,00 ...................... 30,00
22. – 28. dag efter lånetidens udløb ......................................... 60,00 ...................... 60,00
29 dage efter lånetidens udløb ............................................... 120,00 .................... 120,00
Budafhentning ........................................................................ 200,00 .................... 200,00
Børn (under 18 år)
1. – 7. dag efter lånetidens udløb ............................................. 10,00 ...................... 10,00
8. – 21. dag efter lånetidens udløb ........................................... 15,00 ...................... 15,00
22. – 28. dag efter lånetidens udløb ......................................... 30,00 ...................... 30,00
29 dage efter lånetidens udløb ................................................. 50,00 ...................... 50,00
Budafhentning ........................................................................ 100,00 .................... 100,00
Som erstatning for bortkomne materialer betales bibliotekets oprindelige anskaffelsespris for
materialet, heri inklusive plastning/indbinding eller klargøring. Hvis denne pris ikke kan skaffes, anvendes nedenstående gennemsnitspriser til materialerne:
Bøger. ..................................................................................... 300,00 ..................... udgår
Bøger, musikalier ........................................................................ 0,00 .................... 250,00
Lydbøger, lydoptagelser, sprogkurser. .................................... 600,00 ..................... udgår
Lydbøger..................................................................................... 0,00 .................... 975,00
Enkelt CD/kasettebånd til lydbog............................................. 150,00 ..................... udgår
Musikalier................................................................................ 250,00 ..................... udgår
Tidsskrifter. ............................................................................... 60,00 ..................... udgår
Tidsskrifter, blade, magasiner. .................................................... 0,00 ...................... 60,00
Sammensatte materialer. ........................................................ 700,00 ..................... udgår
Sprogkurser og andre sammensatte materialer
(herunder bog + CD). .................................................................. 0,00 .................... 500,00
CD-musik. ............................................................................... 150,00 .................... 150,00
Video/Filminstituttet. ................................................................ 175,00 ..................... udgår
Video/DVD i øvrigt................................................................... 300,00 ..................... udgår
DVD (uanset type) ...................................................................... 0,00 .................... 800,00
Puslespil. ................................................................................ 150,00 ..................... udgår
Tegneserier ............................................................................ 150,00 .................... 150,00
Pegebøger. ............................................................................... 50,00 ..................... udgår
Billedbøger. ................................................................................. 0,00 .................... 200,00
CD-Rom spil............................................................................ 450,00 ..................... udgår
Playstationspil ........................................................................ 500,00 ..................... udgår
Spil (uanset type) ....................................................................... 0,00 .................... 775,00
Priserne er inklusive plastning/indbinding og klargøring.
Som erstatning for manglende eller beskadiget udstyr betales standardpris for CD- og DVDcovers samt teksthæfter .............................................................. 15,00 ...................... 15,00
Ved væsentlige mangler ved tilbageleveringen, så som manglende vejledning til CD-ROM,
manglende bånd/CD til bøger m.v. kan materialet kræves erstattet med fuld pris, da det ofte
ikke er muligt at købe materialet enkeltvis.
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Fotokopi/print A4, pr. stk. .............................................................. 1,50 ........................1,50
Fotokopi/print A3, pr. stk. .............................................................. 3,00 ........................3,00
Farvekopi/print A4, pr. stk. ............................................................ 5,00 ........................5,00
Farvekopi/print A3, pr. stk. .......................................................... 10,00 ...................... 10,00
Afsendelse af fax, pr. side. .......................................................... 10,00 ...................... 10,00
Modtagelse af fax, pr. side. ........................................................... 5,00 ........................5,00
Særlige ydelser, såsom rekvireret undervisning, foredrag, arrangementer og erhvervsservice
kalkuleres i hvert enkelt tilfælde på basis af de faktiske omkostninger til personale, lokaler,
udstyr og evt. transport.
Lokaleleje:
Mødelokaler stilles til rådighed for lokale institutioner, organisationer og foreninger, der virker
for oplysende og kulturelle formål, herunder også politiske og religiøse foreninger. Private
virksomheder og organisationer kan ligeledes benytte mødelokalerne, forudsat at der er tale
om arrangementer af almen oplysende karakter og ikke erhvervs- og reklamemæssige
formål. For at kunne låne bibliotekernes mødelokaler til arrangementer er det en
forudsætning, at der er åben adgang til arrangementerne.
Lokaleleje for arrangementer hvortil der opkræves entré ......... 200,00. .................... 200,00
KULTUREL VIRKSOMHED
Museer, pr. besøg
Fællesbillet, giver adgang til Industrimuseet, Horsens Museum
og Horsens Kunstmuseum (2 dage) ........................................... 70,00 ...................... 70,00
Horsens Museum ........................................................................ 30,00 ...................... 30,00
(ved over 10 personer gives 20% rabat)
Årskort ...................................................................................... 100,00 .................... 100,00
Byarkivet ..................................................................................... gratis ...................... gratis
Horsens Kunstmuseum ............................................................... 30,00 ...................... 30,00
(ved over 10 personer gives 20% rabat)
Årskort ...................................................................................... 100,00 .................... 100,00
På begge museer er der gratis adgang for børn under 18 år.
Horsens Museum
Omvisning og foredrag (pr. påbegyndt time):
hverdage i åbningstid ................................................................ 500,00 .................... 500,00
hverdage udenfor åbningstid samt i weekends.......................... 600,00 .................... 600,00
hverdage udenfor åbn. + skrankevagt pr. time (1 person) ......... 300,00 .................... 300,00
Historiske byvandringer op til 20 personer
(bestilte pr. påbegyndt time) ...................................................... 950,00 .................... 950,00
Foredrag ”ud af huset” – normal arbejdstid
(pr. påbegyndt time, min. 2 timer):
Foreninger/grupper i Horsens Kommune .................................. 400,00 .................... 700,00
Foreninger/grupper udenfor Horsens Kommune ....................... 500,00 .................... 800,00
Foredrag ”ud af huset” – aften og weekend
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(pr. påbegyndt time, min. 2 timer):
Foreninger/grupper i Horsens Kommune .................................. 500,00 .................... 700,00
Kirkelige og statslige råd ........................................................... 600,00 .................... 800,00
Foreninger/grupper udenfor Horsens Kommune ....................... 600,00 .................... 800,00
Horsens Kunstmuseum
Omvisning – hverdage i åbningstiden ....................................... 500,00 .................... 500,00
Omvisning – hverdage udenfor åbningstiden samt i weekends . 600,00 .................... 600,00
Arrangementer i Kunstmuseets lokaler:
Klargøring, pr. time (2 personer) ............................................... 500,00 .................... 500,00
Leje af lokaler (ikke-kommercielle formål) .............................. 1.000,00 ................. 1.000,00
Leje af lokaler (kommercielle formål).................................... 12.000,00 ............... 12.000,00
Afrydning og rengøring, pr. time (2 personer) ............................ 500,00 .................... 500,00
Udenfor åbningstid: vagter, pr. time (2 personer) ...................... 500,00 .................... 500,00
Ved arrangementer betales entré efter gældende regler.
Teatre, Komediehuset
Skoleprojekter, børnehaveprojekter pr. time................ 300,00 - 400,00 ...... 300,00 - 400,00
Teaterskole for børn og unge, pr. sæson (12 uger/2½ time)...... 900,00 .................... 950,00
Teaterskole/dans for børn og unge, pr. sæson
(12 uger/2 timer) ...................................................................... 700,00 .................... 740,00
Teaterskole/dans for børn og unge, pr. sæson
(12 uger/1½ timer) ................................................................... 550,00 .................... 580,00
Teaterskole/dans for børn og unge, pr. sæson
(12 uger/1 time)........................................................................ 450,00 .................... 470,00
Unge Skuespillere, pr. sæson (12-13 uger/2½- 3 timer) ............ 900,00 .................... 950,00
Fredagsklub med tværgående teater- og danseaktiviteter
uden undervisning – kun i tilknytning til anden holdundervisning 10-16 fredage/3 timer .................................................... 400,00 .................... 400,00
Ferieskoler 5 eller 6 dage ........................................... 400,00 – 650,00 ..... 400,00 – 700,00
Ferieskoler 2 til 4 dage ............................................... 200,00 – 400,00 ..... 200,00 – 400,00
Mobbedreng 1 opførelse *) .................................................... 5.500,00 ................. 5.500,00
Mobbedreng 2 opførelser samme dag og sted *) ................... 7.500,00 ................. 7.500,00
Celle 7 - Flugtkongen Lorentzen - 1 opførelse max. 60*) ....... 2.100,00 ................. 2.100,00
Celle 7 - Flugtkongen Lorentzen - 1 opførelse max. 100*) ..... 2.500,00 ................. 2.500,00
Celle 7 - Flugtkongen Lorentzen - 2 opf. samme dag v.60*) ... 2.600,00 ................. 2.600,00
Celle 7 - Flugtkongen Lorentzen - 2 opf. samme dag v.100*) . 3.000,00 ................. 3.000,00
Horsens Pigegarde pr. person ............................................... 1.000,00 ..................... udgår
Styltefigurer, ”Bodyguards”, Musikalske figurer,
Varietegalleri pr. person ............................................................ 900,00 ..................... udgår
Fangeflugter pr. person .............................................. 500,00 – 700,00 ..................... udgår
Piccolofigurer, Fangerevy, Fangekor pr. person pr. t .. 300,00 – 500,00 ..................... udgår
Dramateksforløb 3 timer......................................................... 1.500,00 ................. 1.500,00
Leje af lysanlæg ....................................................................... 600,00 ..................... udgår
Leje af lysbro og tårne .............................................................. 400,00 ..................... udgår
Leje af følgespot m. stativ ........................................................ 200,00 ..................... udgår
Teknikertimer lysanlæg – pr. time ............................................. 250,00 ..................... udgår
Erstatningspærer projektører, pr. stk. ........................................ 100,00 ..................... udgår
Erstatningspærer følgespot, pr. stk. .......................................... 350,00 ..................... udgår
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*) Tillægges moms – Komediehuset er momsregistreret ved salg af forestillinger.
Komediehusets regler for friplads:
Maksimum friplads svarende til tre 75% fripladser pr. hold.
Der gives kun friplads til 1 hold og 1 feriearrangement pr. sæson og kun til 0-25 årige elever
med bopæl i Horsens Kommune.
Fripladsansøgninger behandles efterhånden som de indløber.
Husstandsindkomst:
25% friplads – under 416.164 kr.
50% friplads – under 326.564 kr.
75% friplads – under 236.964 kr.
Satserne reguleres løbende, så de altid svarer til Horsens Musikskoles satser.
Musikskolen
Musikskolens takster er gældende pr. skoleår, altså 2014-15 og 2015-16.
Instrument-begynder-hold ...................................................... 1.800,00 ................. 1.900,00
Holdelever, 15 min. ................................................................ 2.700,00 ................. 2.800,00
Soloundervisning, 20 min. ...................................................... 3.600,00 ................. 3.700,00
Soloundervisning, 25 min. ...................................................... 4.500,00 ................. 4.600,00
Soloundervisning, 25 min., voksne ......................................... 6.400,00 ................. 6.500,00
Talentlinie .............................................................................. 9.000,00 ................. 9.100,00
Talentspire ............................................................................. 7.200,00 ................. 7.300,00
Eliteelever .............................................................................. 9.000,00 ................. 9.100,00
8 uger – babyhold ..................................................................... 400,00 .................... 500,00
Sammenspil* ....................................................................... ......800,00 .................... 900,00
Musik og bevægelse (legestue og forskole) ........................... 1.600,00 ................. 1.700,00
Leje af instrument .................................................................... 700,00 .................... 700,00
Institutioner, 24 lektioner ........................................................ 9.500,00 ................. 9.500,00
* Sammenspil er iflg. Bekendtgørelse for musikskoler gratis for musikskolens instrumentelever. Øvrige betaler 900 kr. pr. skoleår.
Fastsættelse af grænserne for friplads sker i henhold til den nationale fripladsskala 2014.
Der udbetales friplads til puljen på 50.000 kr. er opbrugt ud fra følgende husstandsindkomst:
25% friplads – under 416.164 kr.
50% friplads – under 326.564 kr.
75% friplads – under 236.964 kr.
Fripladserne tildeles kun til 1 instrument/hold og til hjemmeboende elever under 18 år.
Der er ingen søskenderabat.
FriluftsScenen i Lunden
Skoler, børneinstitutions-, musikskolearrangementer o.l.
uden entré, pr. dag ........................................................................ 0,00 ........................0,00
Andre arrangementer uden entré, samt lokale tilskudsberettigede foreningers arrangementer med entré, pr. dag ........ 1.000,00 ................. 1.000,00
Øvrige entrégivende arrangementer, pr. dag ........................ 15.000,00 ............... 15.000,00
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Europæisk Middelalder Festival
Standplads (60 m2) med bevilling til salg af alkoholiske
drikke og madvarer (restauratører)...................................... 12.000,00 ............... 12.000,00
Yderligere m2, dog max. 60 m2, pr. m2 (restauratører)............. 134,00 ................... 134,00
Standplads med bevilling til salg af alkoholiske drikke og
madvarer (foreninger) m/aktivitet ........................................... 7.000,00 ................. 7.000,00
Standplads med andet varesalg ............................................. 1.200,00 ................. 1.200,00
Håndværkere, udstillere, foreninger m/børneaktiviteter ................. 0,00 ........................0,00
Leje af bod/telt .......................................................... 400,00/1.000,00/ .... 400,00/1.000,00/
..................................................................................... 800,00/700,00 ........ 800,00/700,00
Leje af bord m/bænke, excl. transport ....................................... 175,00 .................... 175,00
Kulturafdelingen
Leje af scene, pr. dag, excl. transport .................................... 1.000,00 ................. 1.000,00
Musikstedet, Søndergade 15
Lokale nr. 1:
1 blok á 2 timer/uge, pr. måned................................................. 300,00 .................... 300,00
2 blokke á 2 timer/uge, pr. måned ............................................. 400,00 .................... 400,00
Efterfølgende blokke á 2 timer/uge, pr. måned .......................... 100,00 .................... 100,00
Løse blokke á 4 timer ................................................................ 100,00 .................... 100,00
Efterfølgende 2 timer................................................................... 50,00 ...................... 50,00
Lokale nr. 2, 4 og 5 (2 faste orkestre/lokale):
24 timer pr. måned, pr. band/måned ......................................... 750,00 .................... 750,00
Leje af salen, Musikstedet, for private virksomheder:
Pr. dag á 8 timer ....................................................................... 500,00 .................... 500,00
Pr. aften á 4 timer ..................................................................... 300,00 .................... 300,00
Udlejning af mikrofoner, pr. stk., pr. dag .................................... 100,00 .................... 100,00
Udlejning af lydanlæg, pr. stk., pr. dag ...................................... 500,00 .................... 500,00
Lokale nr. 3 + lydstudie:
Faste brugere:
1. dag + introduktionskursus ....................................................... gratis ...................... gratis
Efterfølgende dage ..................................................................... gratis ...................... gratis
Udefrakommende brugere:
1. dag + introduktionskursus ..................................................... 500,00 .................... 500,00
Efterfølgende dage ................................................................... 250,00 .................... 250,00
Billedskolen
Skoleklasser, 6 gange undervisning á 2 timers varighed ........ 2.000,00 ................. 2.000,00
Børnehaver, 3 gange undervisning á 2 timers varighed ......... 1.000,00 ................. 1.000,00
Deltagerbetaling for fritidsdelen 30 t. ......................................... 550,00 .................... 695,00
Ungdomsskoletegnehold 40 t. .................................................. 560,00 .................... 560,00
FOLKEOPLYSNING OG FRITIDSAKTIVITETER M.V.
Ungdomsskole
Knallertundervisning ................................................................. 500,00 .................... 500,00
I prisen indgår betaling for knallertkørekort samt undervisningsmateriale og førstehjælpsbevis (undervisning på 8
timer.)
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05 SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE
DAGPLEJE OG DAGINSTITUTIONER FOR BØRN OG UNGE
Alle beløb betales 11 mdr. om året.
kr. pr. md.
Kommunal dagpleje, fuldtidsplads .......................................... 2.548,00 ................. 2.590,00
Vuggestuer, fuldtidsplads ....................................................... 2.966,00 ................. 3.037,00
Børnehaver, fuldtidsplads uden frokostordning ...................... 1.565,00 ................. 1.611,00
Fleksibel børnepasning ved følgende institutioner:
Daginstitution Brædstrup, Daginstitution Sdr. Vissing og Daginstitution Nim
Takst ved fuldtidsplads .......................................................... 1.565,00 ................. 1.611,00
Takst ved 35 timer ................................................................ 1.286,00 ................. 1.324,00
Takst ved 25 timer ................................................................ 1.008,00 ................. 1.038,00
Forældrebetalt sund frokostordning i børnehaver:
Frokosttakst .............................................................................. 453,00 .................... 462,00
Taksten gælder for heltidspladser og fleksible pladser.

KOMMUNENS TILSKUD TIL DIVERSE PASNINGSORDNINGER PR. ÅR
Kommunens tilskud til private institutioner pr. år
Tilskud pr. plads ved 0-2 årige:
Driftstilskud pr. plads ............................................................ 86.845,00 ............... 88.619,00
Administrationsbidrag pr. plads .............................................. 2.484,00 ................. 2.540,00
Bygningstilskud pr. plads ....................................................... 4.841,00 ................. 4.960,00
Tilskud pr. plads ved 3-5 årige:
Driftstilskud pr. plads ............................................................ 48.440,00 ............... 49.161,00
Administrationsbidrag pr. plads .............................................. 1.446,00 ................. 1.489,00
Bygningstilskud pr. plads ....................................................... 2.203,00 ................. 2.269,00
Kommunens tilskud til eksisterende puljeordninger pr. år
Tilskud pr. fuldtidsplads til 3-5 årige ..................................... 50.070,00 ............... 52.065,00
Kommunens tilskud til forældre, der vælger privat pasning pr. år
Kommunens tilskud pr. plads pr. år ved 0-2 årige ................ 61.596,00 ............... 62.570,00
Kommunens tilskud pr. plads pr. år ved 3-5 årige ................ 36.330,00 ............... 36.871,00
DEN KOMMUNALE TANDPLEJE
Omsorgstandplejen pr. år
Omsorgstandplejen ................................................................... 475,00 .................... 485,00
Specialtandplejen pr. år
Specialtandplejen................................................................... 1.775,00 ................. 1.795,00
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BOLIGER OG INSTITUTIONER FOR ÆLDRE SAMT INTEGREREDE PLEJEORDNINGER
Brug af bassiner i Sundhedscentre
Lindehøj, pr. person, pr. 1/2 år ................................................ 520,00 .................... 525,00
Vesterled, pr. person, pr. 1/2 år ............................................... 520,00 .................... 525,00
Madservice, vakuumpakket kølemad
Stor hovedret ............................................................................ 46,50 ...................... 47,00
Hovedret ................................................................................... 42,50 ...................... 43,00
Biret .......................................................................................... 10,75 ...................... 11,00
Pr. udbringning............................................................................ inkl. ........................ inkl.
Taksterne er fastsat svarende til afregningsprisen for private leverandører.

Midlertidigt ophold i plejebolig, pr. dag
Lindehøj, døgn-genoptræning ................................................. 124,00 .................... 125,00
Lindehøj, dag-genoptræning (kørsel) ........................................ 40,00 ...................... 40,50
Vesterled, dag-genoptræning (kørsel) ....................................... 40,00 ...................... 40,50
Aflastning ................................................................................ 124,00 .................... 125,00
Daghjem ................................................................................. 109,50 .................... 110,50
Dagcenter (kørsel) .................................................................... 40,00 ...................... 40,50
Særlige arrangementer på plejehjemmene.
Der er ikke fastsat takster for særlige arrangementer på plejehjem. Betalingen fastsættes efter brugerens
individuelle ønsker til tragtementet.

Fuld forplejning i sundhedscentre/plejeboliger,
(mad og drikkevarer) pr. døgn ................................................... 109,00 .................... 111,00
Der er fastsat regler maksimumbetaling på 3.000 kr. pr. måned. Gældende fra 1/7-2009.

Ophold i midlertidig bolig efter servicelovens § 107:
Betaling for kost pr. døgn, fuld forplejning ................................. 109,00 .................... 111,00
Der er fastsat regler maksimumbetaling på 3.000 kr. pr. måned. Gældende fra 1/7-2009.
BETALING UNDER OPHOLD PÅ NARKOBEHANDLINGSINST. HORSENS RUSMIDDELCENTER

Døgnbehandling, Krågsiglund:
Lommepenge mdl. min......................................................... 2.520,50 ................. 2.571,00
Kost pr. dag .............................................................................. 71,25 ...................... 72,00
Kost pr. måned..................................................................... 2.167,50 ................. 2.190,00
Husleje pr. måned ................................................................ 2.040,00 ................. 2.081,00
Egenbetaling i alt ................................................................. 6.728,00 ................. 6.842,00
Half-Way Huset, Vejlevej:
Lommepenge pr. måned min ............................................... 3.065,00 ................. 3.126,00
Kost pr. dag .............................................................................. 71,25 ...................... 72,00
Kost pr. måned..................................................................... 2.167,50 ................. 2.190,00
Husleje pr. måned ................................................................ 2.799,50 ................. 2.855,50
Egenbetaling i alt ................................................................. 8.032,00 ................. 8.171,50
Taksten gælder for forplejning, hertil kommer betaling for boligen, der fastsættes efter omkostningerne. Personer,
som har opretholdt bolig under det midlertidige ophold kan fritages helt eller delvist betaling til husleje
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BETALING UNDER OPHOLD PÅ FORSORGSHJEM - SØLYST
Brugernes egenbetaling:
Logi pr. dag inkl. morgenmad ...................................................... 83,25 ...................... 84,00
Kost pr. dag:
Middagsmad ............................................................................... 38,00 ...................... 38,50
Aftensmad................................................................................... 38,00 ...................... 38,50
Kost i alt pr. dag .......................................................................... 76,00 ...................... 77,00
Samlet pris pr. døgn .................................................................. 159,25 .................... 161,00
BETALING UNDER OPHOLD PÅ AFRUSNINGSPLADSER §110 - VESTERLED
Brugernes egenbetaling:
Logi pr. dag inkl. morgenmad ............................................................... ...................... 84,00
Kost pr. dag:
Middagsmad ........................................................................................ ...................... 38,50
Aftensmad............................................................................................ ...................... 38,50
Kost i alt pr. dag ................................................................................... ...................... 77,00
Samlet pris pr. døgn ............................................................................. .................... 161,00
BETALING UNDER OPHOLD PÅ KRISECENTER – HORSENS KRISECENTER FOR VOLDSRAMTE
KVINDER

Brugernes egenbetaling ....................................................................... ...................... 91,00
Logi pr. dag .......................................................................................... ...................... 53,00
Kost pr. dag ......................................................................................... ...................... 38,00
SEKRETARIAT OG FORVALTNINGER
Vielser, pr. stk.
en eller begge parter bosiddende i Danmark ............................. gratis ...................... gratis
begge parter bosiddende i udlandet ........................................ 500,00 .................... 500,00
Støttesagsbehandling, pr. stk ...... 2,5 promille af den samlede og endeligt godkendte anskaffelsessum
Adresseoplysninger, pr. stk. ........................................................ 52,00 ...................... 75,00
Adresseoplysninger, off. myndigheder, pr. stk. ............................ 27,00 ...................... 27,00
Bopælsattest vedr. borgeren selv, pr. stk. ................................... 52,00 ...................... 75,00
Personnummerattest, pr. stk. ...................................................... 52,00 ...................... 75,00
Sundhedskort ............................................................................ 180,00 .................... 190,00
Legitimationskort til unge ..................................................................... .................... 150,00
Foto til legitimationskort til unge ........................................................... .................... 120,00
Verificering af pas til anmeldelse af CO2-kvoter ................................... .................... 100,00
Incassogebyrer:
Rykker for krav uden udpantningsret....................................... 100,00 .................... 100,00
Rykker for krav tillagt udpantningsret ...................................... 250,00 .................... 250,00
Ejendomsoplysninger, pr. stk. ................................................. 400,00 .................... 400,00
BBR-ejermeddelelse pr. ejendom ............................................... 70,00 ...................... 70,00
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Byggesagsgebyrer
Gebyr efter medgået tid – pr. time ............................................. 737,00 .................... 750,00
Opstartsgebyr for sagskategori 1 ~ 1 time ................................. 737,00 ..................... udgår
Opstartsgebyr for sagskategori 2-4 ~ 2 timer ......................... 1.473,00 ..................... udgår
Opstartsgebyr for sagskategori 5 ~ 2,5 timer.......................... 1.841,00 ..................... udgår
Torvepladser pr. m2, pr. kvartal ................................................... 21,00 ..................... udgår
Torvepladser Horsens enkeltstående leje pr. gang ..................... 58,00 ..................... udgår
Taksterne vedr. torvepladser reguleres efter nettoprisindekset pr. 1/10-2014

KORT OG GEODATA
Kortudtegning Grafisk Afdeling:
Pr. løbende meter ..................................................................... 100,00 .................... 100,00
Bykort ....................................................................................... 140,00 .................... 140,00
Kortbog ....................................................................................... 50,00 ...................... 50,00
Bykort digital udgave med brugsret (minimum 3 års binding) . 6.000,00 ................. 6.000,00
Bykort digital udgave (udsnit til engangsbrug) ........................ 1.000,00 ................. 1.000,00
DIVERSE UDGIFTER OG INDTÆGTER
Stadeplads pølsevogne, iskiosker m.v., individuelt gebyr pr. vogn
Stadepladsafgiften reguleres efter nettoprisindekset pr. 1/10-2014 .............................. .......................................

Abonnement på Byrådets dagsorden ( ca. 12 stk. )................... 400,00 .................... 400,00
Abonnement på Økonomi- og Erhv.udv. dagsorden, åbne del .. 400,00 .................... 400,00
Aktindsigt efter offentlighedsloven, pr. gang. 10,00 kr. for første side, 1 kr. pr. efterfølgende
sider.
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Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag
2016
2017
2018

4.856.790

4.825.562

4.813.416

4.789.616

517.434

509.346

504.202

497.589

Direktionens Stabe

259.170

259.279

256.965

255.271

Rammebelagte

194.452

194.042

191.729

190.035

194.452

194.042

191.729

190.035

87.894

86.543

85.371

83.688

Direktionens Stabe
Staben
Udvikling, Kommunikation og Sekretariat

32.956

32.183

31.588

31.210

Udvikling, Kommunikation og Sekretariat

12.225

11.492

11.188

10.851

Fælles formål

10.952

10.912

10.621

10.581

9.779

9.779

9.779

9.779

54.938

54.360

53.783

52.477

45.210

44.690

44.170

42.975

9.862

9.815

9.767

9.668

Politisk organisation
HR og Jura
HR-afdelingen
Juridisk afdeling
HHO Indkøb
Økonomi og IT
Den Centrale Økonomifunktion

-134

-144

-155

-165

106.558

107.499

106.358

106.347

70.519

71.811

71.651

71.967

Den Centrale Økonomifunktion

23.152

22.772

22.541

22.244

Fælles formål

47.683

49.355

49.425

50.039

-316

-316

-316

-316

IT og Digitalisering

32.947

32.625

31.673

31.372

IT-afdelingen

32.947

32.625

31.673

31.372

Rådhusbetjente

3.115

3.087

3.058

3.031

3.115

3.087

3.058

3.031

-24

-24

-24

-24

1.682

1.682

1.682

1.682

Forsikringer

Rådhusbetjente
Rådhuskantinen
Rådhuskantinen - reg.moms
Rådhuskantinen - IM moms
Ikke rammebelagte
Direktionens Stabe
Staben
HR og Jura
Juridisk afdeling
Økonomi og IT
Den Centrale Økonomifunktion
Fælles formål
Byfornyelse og Ydelsesstøtte m.v.

-1.705

-1.705

-1.705

-1.705

64.718

65.236

65.236

65.236

64.718

65.236

65.236

65.236

3.133

3.133

3.133

3.133

3.133

3.133

3.133

3.133

3.133

3.133

3.133

3.133

61.585

62.104

62.104

62.104

61.585

62.104

62.104

62.104

265

265

265

265

6.949

6.949

6.949

6.949

54.372

54.890

54.890

54.890

42.516

42.091

41.672

39.271

42.516

42.091

41.672

39.271

42.516

42.091

41.672

39.271

Kultur & Borgerservice

42.516

42.091

41.672

39.271

Politisk organisation

35

35

34

34

Tjenestemandspensioner
Kultur og Borgerservice
Rammebelagte
Uddannelse og arbejdsmarked

Politisk organisation

35

35

34

34

6.424

6.349

6.274

6.202

Administration

6.424

6.349

6.274

6.202

Borgerservice, adm.

25.461

25.201

24.945

24.701

Borgerservice

25.461

25.201

24.945

24.701

5.113

5.081

5.048

3.017

Administration, Kulturafd.

Turisme
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Turisme
Erhvervsfremme
Erhvervsfremme
Uddannelse og Arbejdsmarked
Rammebelagte
Uddannelse og arbejdsmarked
Administration
Uddannelse og arbejdesmarked, adm

Budget 2015
5.113

Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag
2016
2017
2018
5.081

5.048

3.017

5.482

5.426

5.370

5.317

5.482

5.426

5.370

5.317

100.574

95.928

95.007

94.104

93.208

88.562

87.641

86.738

93.208

88.562

87.641

86.738

21.140

20.054

19.810

19.571

19.820

19.558

19.314

19.075

Uddannelse Horsens

824

Kommisioner, råd og nævn

496

496

496

496

65.022

61.467

60.790

60.127

7.083

7.083

7.083

7.083

Administration

7.083

7.083

7.083

7.083

Ydelsesafdelingen

14.482

14.322

14.169

14.027

Administration

14.482

14.322

14.169

14.027

Jobcenter Horsens

43.457

40.063

39.538

39.017

Administration

43.457

40.063

39.538

39.017

Beskæftigelsescenter
Ledelse

Ungeenheden Horsens

7.046

7.040

7.040

7.040

7.046

7.040

7.040

7.040

Chr. Holmsgade 23

1.669

1.669

1.669

1.669

Ungeenheden administration

4.680

4.675

4.675

4.675

697

695

695

695

7.366

7.366

7.366

7.366

7.366

7.366

7.366

7.366

Beskæftigelsescenter

7.366

7.366

7.366

7.366

Jobcenter Horsens

7.366

7.366

7.366

7.366

Administration

7.366

7.366

7.366

7.366

53.232

50.811

50.004

49.032

53.232

50.811

50.004

49.032

53.232

50.811

50.004

49.032

48.557

46.182

45.421

44.499

32.874

30.947

30.210

29.309

Administration Ungeenheden

EGU, Administration
Ikke rammebelagte
Uddannelse og arbejdsmarked

Teknik og Miljø
Rammebelagte
Teknik og Miljø
Administration og Innovation
Sekretariat og forvaltninger
Sekretariat & Forvaltninger (TS-moms)

-113

-113

-113

-113

Administration vedr. naturbeskyttelse

1.826

1.826

1.826

1.826

Administration vedr. miljøbeskyttelse

10.544

10.544

10.544

10.544

-79

-79

-79

-79

Diverse indtægter og udgifter
Udvikling yder- og landdistriktsområder
Byggesagsbehandling
Service og Beredskab
Rengøringssektionen
Rengøringsorganisationen
Ejendomscenter
Teknik og Miljø
Andre faste ejendomme
Økonomi
Økonomi
Velfærd og Sundhed

237

237

237

237

3.268

2.820

2.797

2.775

-309

-309

-309

-309

-309

-309

-309

-309

-309

-309

-309

-309

4.984

4.937

4.891

4.842

-3.769

-3.769

-3.769

-3.769

-3.769

-3.769

-3.769

-3.769

8.752

8.706

8.660

8.610

8.752

8.706

8.660

8.610

61.943

61.237

60.555

59.911
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Rammebelagte

Budget 2015

Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag
2016
2017
2018

61.904

61.198

60.516

59.872

Velfærd og Sundhed

61.904

61.198

60.516

59.872

Administration

6.686

6.292

5.917

5.577

Ledelse

6.098

5.704

5.329

4.988

Sekretariat og økonomi

317

317

317

317

Kommisioner, råd og nævn

271

271

271

271

19.578

19.565

19.565

19.565

19.578

19.565

19.565

19.565

35.640

35.342

35.035

34.730

35.640

35.342

35.035

34.730

32.348

32.050

31.743

31.438

3.292

3.292

3.292

3.292

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

Myndighedsafdelingen
Stabsfunktion for Myndighed
Familie og Forebyggelse
Familieafdelingen
FF - Administration
FF- Bygninger
Ikke rammebelagte
Velfærd og Sundhed
Myndighedsafdelingen
Stabsfunktion for Myndighed
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Beskæftigelsesudvalget
Unge
Ikke rammebelagte
Uddannelse og arbejdsmarked

Budget 2015

Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag
2016
2017
2018

838.674

844.910

844.909

844.908

53.522

53.522

53.522

53.522

53.522

53.522

53.522

53.522

53.522

53.522

53.522

53.522

Beskæftigelsescenter

2.173

2.173

2.173

2.173

Jobcenter Horsens

2.173

2.173

2.173

2.173

2.173

2.173

2.173

2.173

Ungeenheden Horsens

Job og Udvikling

51.349

51.349

51.349

51.349

Drift Ungeenheden

51.349

51.349

51.349

51.349

33.638

33.638

33.638

33.638

Kontanthjælp passive
Kontanthjælp Aktive
Uddannelse, jobskabelse samt anden drift
Rammebelagte
Teknik og Miljø

17.711

17.711

17.711

17.711

113.260

113.260

113.260

113.260

1.075

1.075

1.075

1.075

1.075

1.075

1.075

1.075

Ejendomscenter

1.075

1.075

1.075

1.075

Beskæftigelse

1.075

1.075

1.075

1.075

1.075

1.075

1.075

1.075

112.184

112.184

112.184

112.184

112.184

112.184

112.184

112.184

88.702

88.702

88.702

88.702

Beskæftigelse reg.moms
Ikke rammebelagte
Uddannelse og arbejdsmarked
Beskæftigelsescenter
Jobcenter Horsens

88.702

88.702

88.702

88.702

-34.283

-34.283

-34.283

-34.283

Job og Udvikling

19.825

19.825

19.825

19.825

Job og Vejledning

39.977

39.977

39.977

39.977

Arbejdsmarkedsfastholdelse

11.024

11.024

11.024

11.024

Tilbudsservice

21.533

21.533

21.533

21.533

Virksomhedsservice

16.443

16.443

16.443

16.443

Jobcenter fællesdrift

Værkstedsservice

14.182

14.182

14.182

14.182

Ungeenheden Horsens

23.483

23.483

23.483

23.483

Drift Ungeenheden

23.483

23.483

23.483

23.483

Driftsudgifter

11.365

11.365

11.365

11.365

Beskæftigelsesordninger

12.118

12.118

12.118

12.118

125.746

126.644

126.644

126.644

125.746

126.644

126.644

126.644

125.746

126.644

126.644

126.644

125.746

126.644

126.644

126.644

Sygedagpenge
Ikke rammebelagte
Uddannelse og arbejdsmarked
Beskæftigelsescenter
Jobcenter Horsens
Arbejdsmarkedsfastholdelse
Integration
Rammebelagte

125.746

126.644

126.644

126.644

125.746

126.644

126.644

126.644

18.339

18.338

18.336

18.335

169

167

166

165

169

167

166

165

Beskæftigelsescenter

169

167

166

165

Jobcenter Horsens

169

167

166

165

Job og Udvikling

169

167

166

165

18.170

18.170

18.170

18.170

18.170

18.170

18.170

18.170

18.170

18.170

18.170

18.170

Uddannelse og arbejdsmarked

Ikke rammebelagte
Uddannelse og arbejdsmarked
Beskæftigelsescenter
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Jobcenter Horsens
Job og Udvikling

Budget 2015
18.170

Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag
2016
2017
2018
18.170

18.170

18.170

18.170

18.170

18.170

18.170

159.607

156.607

156.607

156.607

159.607

156.607

156.607

156.607

159.607

156.607

156.607

156.607

Beskæftigelsescenter

159.607

156.607

156.607

156.607

Jobcenter Horsens

159.607

156.607

156.607

156.607

Job og Udvikling

151.172

148.172

148.172

148.172

Kontanthjælp og revalidering
Ikke rammebelagte
Uddannelse og arbejdsmarked

Arbejdsmarkedsfastholdelse

8.436

8.436

8.436

8.436

161.908

164.205

164.205

164.205

161.908

164.205

164.205

164.205

161.908

164.205

164.205

164.205

Beskæftigelsescenter

161.908

164.205

164.205

164.205

Jobcenter Horsens

161.908

164.205

164.205

164.205

161.908

164.205

164.205

164.205

157.132

157.132

157.132

157.132

157.132

157.132

157.132

157.132

Fleksjob og ledighedsydelse
Ikke rammebelagte
Uddannelse og arbejdsmarked

Job og Vejledning
Forsikrede ledige
Ikke rammebelagte
Uddannelse og arbejdsmarked

157.132

157.132

157.132

157.132

Beskæftigelsescenter

157.132

157.132

157.132

157.132

Jobcenter Horsens

157.132

157.132

157.132

157.132

157.132

157.132

157.132

157.132

15.889

15.889

15.889

15.889

15.889

15.889

15.889

15.889

15.889

15.889

15.889

15.889

Beskæftigelsescenter

15.889

15.889

15.889

15.889

Jobcenter Horsens

15.889

15.889

15.889

15.889

15.889

15.889

15.889

15.889

33.272

39.313

39.313

39.313

33.272

39.313

39.313

39.313

Job og Vejledning
Seniorjobs, servicejobs og jobtræning
Ikke rammebelagte
Uddannelse og arbejdsmarked

Job og Vejledning
Ressourceforløb
Ikke rammebelagte
Uddannelse og arbejdsmarked

33.272

39.313

39.313

39.313

Beskæftigelsescenter

33.272

39.313

39.313

39.313

Jobcenter Horsens

33.272

39.313

39.313

39.313

Job og Udvikling

14.623

20.665

20.665

20.665

Arbejdsmarkedsfastholdelse

18.648

18.648

18.648

18.648
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Børne- og Skoleudvalget

Budget 2015

Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag
2016
2017
2018

1.236.041

1.228.903

1.220.323

1.211.671

Dagtilbudsområdet

388.371

382.629

378.055

374.571

Rammebelagte

388.371

382.629

378.055

374.571

384.672

378.929

374.355

370.871

384.672

378.929

374.355

370.871

85.930

80.188

75.614

72.130

Dagtilbudsområdets fælleskonti

62.010

56.268

51.694

48.210

Private institutioner

23.920

23.920

23.920

23.920

79.971

79.971

79.971

79.971

39.610

39.610

39.610

39.610

Uddannelse og arbejdsmarked
Dagtilbudsområdet
Dagtilbudsområdets fælleskonti

Dagpleje
Dagplejen Nord - Øst
Dagplejen Syd - Vest

40.360

40.360

40.360

40.360

211.104

211.104

211.104

211.104

Daginstitution Bankager, Horsens

13.252

13.252

13.252

13.252

Daginstitution Brædstrup

Daginstitutioner

19.394

19.394

19.394

19.394

Daginstitution Dagnæs, Horsens

7.664

7.664

7.664

7.664

Daginstitution Egebjerg

8.737

8.737

8.737

8.737

Daginstitution Gedved

6.034

6.034

6.034

6.034

Daginstitution Hatting

5.600

5.600

5.600

5.600

Daginstitution Hovedgård

8.833

8.833

8.833

8.833

Daginstitution Højvang, Horsens

16.749

16.749

16.749

16.749

Daginstitution Langmark, Horsens

21.573

21.573

21.573

21.573

6.825

6.825

6.825

6.825

19.558

19.558

19.558

19.558

4.710

4.710

4.710

4.710

12.413

12.413

12.413

12.413

Daginstitution Lund
Daginstitution Midtby, Horsens
Daginstitution Nim
Daginstitution Stensballe, Horsens
Daginstitution Søndermark, Horsens

9.109

9.109

9.109

9.109

Daginstitution Søvind

2.894

2.894

2.894

2.894

Daginstitution Torsted, Horsens

19.359

19.359

19.359

19.359

Daginstitution Vestby, Horsens

20.205

20.205

20.205

20.205

8.195

8.195

8.195

8.195

7.666

7.666

7.666

7.666

7.666

7.666

7.666

7.666

3.700

3.700

3.700

3.700

3.700

3.700

3.700

3.700

3.700

3.700

3.700

3.700

3.700

3.700

3.700

3.700

Undervisningsområdet

819.234

818.144

814.443

809.694

Rammebelagte

818.355

817.266

813.565

808.816

798.364

797.373

793.770

789.258

798.364

797.373

793.770

789.258

169.746

169.372

166.387

162.237

169.570

169.196

166.211

162.061

176

176

176

176

601.697

601.335

600.973

600.610

Daginstitution Østbirk
Særlige dagtilbud
Spiren
Teknik og Miljø
Ejendomscenter
Uddannelse og Arbejdsmarked
Børn og unge, øvrige

Uddannelse og arbejdsmarked
Uddannelsesområdet
Undervisningsområdets fælleskonti
Undervisningsområdets fælleskonti
Hatting Ungdomsklub
Skoler
Bakkeskolen, Horsens

15.224

15.224

15.224

15.224

Bankagerskolen, Horsens

38.466

38.466

38.466

38.466

Brædstrup Skole

32.003

32.003

32.003

32.003
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Budget 2015

Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag
2016
2017
2018

Dagnæsskolen, Horsens

26.118

26.118

26.118

26.118

Egebjergskolen

30.707

30.707

30.707

30.707

Endelaveskolen

2.562

2.562

2.562

2.562

Gedved skole

20.764

20.764

20.764

20.764

Hattingskolen

14.599

14.599

14.599

14.599

Horsens Byskole

90.653

90.653

90.653

90.653

Hovedgård skole og centerklasse

45.033

45.033

45.033

45.033

Højvangskolen og centerklasse, Horsens

51.545

51.545

51.545

51.545

Langmarkskolen, Horsens

41.547

41.547

41.547

41.547

Lundskolen

23.367

23.367

23.367

23.367

Nim Skole

11.599

11.599

11.599

11.599

Stensballeskolen, Horsens

39.640

39.640

39.640

39.640

Søvind Skole

10.032

10.032

10.032

10.032

Torstedskolen, Horsens

49.046

49.046

49.046

49.046

Østbirk Skole

24.796

24.796

24.796

24.796

Lundagerskolen

33.995

33.633

33.271

32.909

25.747

25.492

25.236

25.236

Ungdomsskolen

5.821

5.565

5.310

5.310

Fritidsområdet

9.181

9.181

9.181

9.181

Specialtilbud

7.738

7.738

7.738

7.738

SSP

2.932

2.932

2.932

2.932

-16

-16

-16

-16

Ungdomsskolen

Indtægtsdækket virksomhed
Projekter
Gefionsgårdens klub
Gefionsgårdens klub
Gefionsgårdens klub forældrebetaling

92

92

92

92

1.174

1.174

1.174

1.174

1.246

1.246

1.246

1.246

-72

-72

-72

-72

19.991

19.893

19.794

19.558

19.991

19.893

19.794

19.558

19.991

19.893

19.794

19.558

19.991

19.893

19.794

19.558

878

878

878

878

878

878

878

878

Ungeenheden Horsens

878

878

878

878

Drift Ungeenheden

878

878

878

878

Teknik og Miljø
Ejendomscenter
Uddannelse og Arbejdsmarked
Børn og unge, øvrige
Ikke rammebelagte
Uddannelse og arbejdsmarked

Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold
Tværgående Enhed for Læring
Rammebelagt
Uddannelse og arbejdsmarked
Tværgående enhed for læring
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
Pædagogisk UdviklingsCenter

878

878

878

878

28.436

28.130

27.824

27.406

28.436

28.130

27.824

27.406

28.418

28.112

27.806

27.388

28.418

28.112

27.806

27.388

17.658

17.479

17.300

17.132

17.658

17.479

17.300

17.132

10.760

10.633

10.506

10.256

Pædagogisk UdviklingsCenter konto 3.01

4.797

4.670

4.542

4.415

Pædagogisk UdviklingsCenter konto 3.02

5.288

5.288

5.288

5.166

675

675

675

675

18

18

18

18

18

18

18

18

Naturcenter Skovgården
Teknik og Miljø
Ejendomscenter
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Nettodrift (hele 1.000) i budgetårets priser
Uddannelse og Arbejdsmarked
Børn og unge, øvrige

Budget 2015

Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag
2016
2017
2018

18

18

18

18

18

18

18

18
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Horsens Kommune
Nettodrift (hele 1.000) i budgetårets priser

Budget 2015

Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag
2016
2017
2018

Kulturudvalget

133.190

132.182

134.092

134.458

Biblioteker

37.990

37.093

36.706

36.348

37.990

37.093

36.706

36.348

Rammebelagte
Uddannelse og arbejdsmarked

37.872

36.974

36.588

36.229

Kultur & Borgerservice

37.872

36.974

36.588

36.229

Horsens Bibliotek

37.872

36.974

36.588

36.229

37.872

36.974

36.588

36.229

119

119

119

119

119

119

119

119

119

119

119

119

Horsens Bibliotek
Teknik og Miljø
Ejendomscenter
Kultur
Kultur
Museer
Rammebelagte
Uddannelse og arbejdsmarked

119

119

119

119

10.797

10.708

10.619

10.516

10.797

10.708

10.619

10.516

10.465

10.376

10.287

10.184

Kultur & Borgerservice

10.465

10.376

10.287

10.184

Museum Horsens

10.465

10.376

10.287

10.184

1.678

1.589

1.500

1.397

Horsens Museum
Horsens Museum, reg.moms

-37

-37

-37

-37

Horsens Museum, arkæologer reg.moms

1.671

1.671

1.671

1.671

Byarkivet

1.095

1.095

1.095

1.095

Horsens Kunstmuseum

2.090

2.090

2.090

2.090

-98

-98

-98

-98

Horsens Kunstmuseum, reg.moms
Billedskolen
Fælles formål
Teknik og Miljø
Ejendomscenter
Kultur
Kultur
Musikaktiviteter
Rammebelagte
Uddannelse og arbejdsmarked
Kultur & Borgerservice
Musikskolen
Horsens Musikskole
Teknik og Miljø
Ejendomscenter
Kultur
Kultur
Idræt
Rammebelagte
Uddannelse og arbejdsmarked
Kultur & Borgerservice
Forum Horsens
Forum Horsens
Forum Horsens, reg.moms
Haller og idrætsanlæg
Haller og idrætsanlæg

661

661

661

661

3.405

3.405

3.405

3.405

332

332

332

332

332

332

332

332

332

332

332

332

332

332

332

332

5.205

5.150

5.096

5.045

5.205

5.150

5.096

5.045

5.187

5.132

5.078

5.027

5.187

5.132

5.078

5.027

5.187

5.132

5.078

5.027

5.187

5.132

5.078

5.027

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

25.221

25.037

26.356

27.559

25.221

25.037

26.356

27.559

21.454

21.308

22.665

23.924

21.454

21.308

22.665

23.924

11.364

11.364

12.867

14.223

11.377

11.377

12.880

14.236

-13

-13

-13

-13

10.090

9.944

9.798

9.702

10.090

9.944

9.798

9.702
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Nettodrift (hele 1.000) i budgetårets priser
Teknik og Miljø
Ejendomscenter
Kultur
Kultur
Fritidsaktiviteter
Rammebelagte
Uddannelse og arbejdsmarked
Kultur & Borgerservice
Andre kulturelle opgaver

Budget 2015

Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag
2016
2017
2018

3.767

3.729

3.691

3.634

3.767

3.729

3.691

3.634

3.767

3.729

3.691

3.634

3.767

3.729

3.691

3.634

38.077

38.339

39.654

39.373

28.760

29.022

30.337

30.056

27.675

27.937

29.252

28.971

27.675

27.937

29.252

28.971

27.675

27.937

29.252

28.971

Fælles formål

5.639

6.001

7.416

7.135

Tilskud til museer

2.446

2.446

2.446

2.446

Europæisk Middelalderfestival

2.151

2.151

2.151

2.151

Fritid

2.886

2.886

2.886

2.886

Selvejende haller

8.092

7.992

7.892

7.892

950

950

950

950

2.046

2.046

2.046

2.046

842

842

842

842

2.623

2.623

2.623

2.623

1.085

1.085

1.085

1.085

1.085

1.085

1.085

1.085

1.085

1.085

1.085

1.085

1.085

1.085

1.085

1.085

9.317

9.317

9.317

9.317

9.317

9.317

9.317

9.317

9.317

9.317

9.317

9.317

9.317

9.317

9.317

9.317

9.317

9.317

9.317

9.317

15.900

15.856

15.661

15.618

4.971

4.926

4.732

4.689

4.971

4.926

4.732

4.689

4.971

4.926

4.732

4.689

4.971

4.926

4.732

4.689

Teateraktiviteter
Komediehuset
Musikaktiviteter
Musikstedet
Teknik og Miljø
Ejendomscenter
Kultur
Kultur
Ikke rammebelagte
Uddannelse og arbejdsmarked
Kultur & Borgerservice
Andre kulturelle opgaver
Teateraktiviteter
Folkeoplysning
Rammebelagte
Uddannelse og arbejdsmarked
Kultur & Borgerservice
Andre kulturelle opgaver
Folkeoplysning
Ikke rammebelagte
Uddannelse og arbejdsmarked
Kultur & Borgerservice
Andre kulturelle opgaver
Folkeoplysning

4.971

4.926

4.732

4.689

10.929

10.929

10.929

10.929

10.929

10.929

10.929

10.929

10.929

10.929

10.929

10.929

10.929

10.929

10.929

10.929

10.929

10.929

10.929

10.929
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Teknik- og Miljøudvalget
Ejendomme
Rammebelagte
Teknik og Miljø
Ejendomscenter
Teknik og Miljø
Fælles formål
Fælles formål, beboelse
Erhvervsejendomme
Andre faste ejendomme
Andre faste ejendomme reg.moms

Budget 2015

Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag
2016
2017
2018

114.743

113.999

113.622

112.662

-18.621

-18.637

-18.691

-18.691

-18.667

-18.682

-18.737

-18.737

-18.667

-18.682

-18.737

-18.737

-18.667

-18.682

-18.737

-18.737

-4.982

-4.997

-5.052

-5.052

-4.208

-4.223

-4.277

-4.277

-882

-882

-882

-882

-385

-385

-385

-385

-1.386

-1.386

-1.386

-1.386
1.874

1.874

1.874

1.874

Andre fritidsfaciliteter reg.moms

2

2

2

2

Havne, reg.moms

3

3

3

3

Sundhed og Socialservice

-13.685

-13.685

-13.685

-13.685

Sundhedscenter Søndergården

-6.194

-6.194

-6.194

-6.194

Sundhedscenter Lindehøj

-6.327

-6.327

-6.327

-6.327

Center for socialt udsatte

-1.164

-1.164

-1.164

-1.164

Ikke rammebelagte

45

45

45

45

Teknik og Miljø

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

11.764

11.569

11.444

11.319

12.474

12.279

12.154

12.029

12.474

12.279

12.154

12.029

12.474

12.279

12.154

12.029

10.944

10.817

10.691

10.567

6.230

6.153

6.075

5.998

98

98

98

98

1.378

1.363

1.351

1.338

122

122

122

122

2.909

2.876

2.843

2.811

Ejendomscenter
Teknik og Miljø
Andre faste ejendomme
Natur og miljø
Rammebelagte
Teknik og Miljø
Natur og Miljø
Natur
Fritidsområder
Andre fritidsfaciliteter
Naturbeskyttelse
Naturbeskyttelse reg.moms
Vandløbsvæsen
Andre fritidsfaciliteter - TS-moms

208

205

203

200

1.530

1.462

1.462

1.462

1.319

1.252

1.252

1.252

-690

-690

-690

-690

Øvrig planlægning, tilsyn mv.

548

548

548

548

Øv. planlægning, tilsyn mv. reg.moms

311

311

311

311

41

41

41

41

Miljø
Fælles formål
Miljøtilsyn - virksomheder

Diverse udgifter og indtægter
Ikke rammebelagte

-710

-710

-710

-710

Teknik og Miljø

-710

-710

-710

-710

-710

-710

-710

-710

-40

-40

-40

-40

-40

-40

-40

-40

-670

-670

-670

-670

-670

-670

-670

-670

88.410

87.756

87.413

86.739

Natur og Miljø
Natur
Jordforsyning
Miljø
Diverse udgifter og indtægter
Trafik og vej
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Rammebelagte

Budget 2015

Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag
2016
2017
2018

68.624

67.969

67.626

66.953

Teknik og Miljø

68.624

67.969

67.626

66.953

Trafik og Vej

68.624

67.969

67.626

66.953
66.953

Trafik og Vej

68.624

67.969

67.626

Fællesfunktioner

-5.799

-6.567

-7.335

-8.008

Kommunale veje

74.423

74.536

74.961

74.961

Ikke rammebelagte

19.786

19.786

19.786

19.786

Teknik og Miljø

19.786

19.786

19.786

19.786

Trafik og Vej

19.786

19.786

19.786

19.786

19.786

19.786

19.786

19.786

Trafik og Vej
Fællesfunktioner

-147

-147

-147

-147

Kommunale veje

19.934

19.934

19.934

19.934

35.225

35.215

35.206

35.196

Kollektiv trafik og havne
Rammebelagte

937

928

918

909

Teknik og Miljø

937

928

918

909

Trafik og Vej

937

928

918

909

937

928

918

909

Kollektiv Trafik

556

556

556

550

Havne

381

372

362

359

Ikke rammebelagte

34.287

34.287

34.287

34.287

Teknik og Miljø

34.287

34.287

34.287

34.287

Trafik og Vej

34.287

34.287

34.287

34.287

34.287

34.287

34.287

34.287

34.268

34.268

34.268

34.268

Havne

20

20

20

20

Service og Beredskab

9.523

9.523

9.523

9.523

Ikke rammebelagte

9.523

9.523

9.523

9.523

Trafik og Vej

Trafik og Vej
Kollektiv Trafik

Teknik og Miljø
Service og Beredskab
Endelave Færgefart

9.523

9.523

9.523

9.523

9.523

9.523

9.523

9.523

9.523

9.523

9.523

9.523

9.905

9.905

9.905

9.905

Endelave færgefart (IM-moms)

-275

-275

-275

-275

Færgekiosk

-107

-107

-107

-107

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Endelave Færgefart

BUM-model
Teknik og Miljø
Service og Beredskab
Service og Beredskab
Service og Beredskab
Service og Beredskab Reg. Moms
Service og Beredskab IM moms
Kørselskontoret
Kørselskontoret
Affald og genbrug
Takst
Teknik og Miljø
Affald og Genbrug
Generel administration

-78

-78

-78

-78

89.668

89.668

89.668

89.668

-9

-9

-9

-9

-89.736

-89.736

-89.736

-89.736

78

78

78

78

78

78

78

78

-11.556

-11.427

-11.271

-11.424

-11.556

-11.427

-11.271

-11.424

-11.556

-11.427

-11.271

-11.424

-11.556

-11.427

-11.271

-11.424

6

8

8

8
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Ordninger for dagrenovation - restaffald

Budget 2015

Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag
2016
2017
2018

-2.470

-3.530

-3.560

-3.640

Ordninger for storskrald og haveaffald

5

12

14

14

Ordninger for glas, papir og pap

8

2

0

0

Ordninger for farligt affald

2

5

6

6

Genbrugsstationer

-6.330

-5.168

-4.978

-5.026

Øvrige ordninger og anlæg

-2.777

-2.757

-2.762

-2.787
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Horsens Kommune
Nettodrift (hele 1.000) i budgetårets priser
Beredskabskommissionen

Budget 2015

Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag
2016
2017
2018

14.799

12.744

12.593

12.440

Brand og Redning

14.799

12.744

12.593

12.440

Rammebelagte

14.799

12.744

12.593

12.440

Teknik og Miljø

14.799

12.744

12.593

12.440

Service og Beredskab

14.799

12.744

12.593

12.440

Brand og Redning

14.799

12.744

12.593

12.440

14.787

12.732

12.581

12.428

12

12

12

12

Brand og Redning
Udannelse af frivillige
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Horsens Kommune
Nettodrift (hele 1.000) i budgetårets priser
Velfærds- og Sundhedsudvalget
Sundhedsf, SundBy, Sundhedstj.og Tandpl.
Rammebelagte
Teknik og Miljø
Ejendomscenter
Sundhed og Socialservice
Kommunal tandpleje
Velfærd og Sundhed
Sund By
Sund By
Administration
Sekretariat og økonomi
Familie og Forebyggelse
Den Kommunale Tandpleje
Børnetandplejen
Reguleringsklinikken Borgmesterbakken
Omsorgstandplejen
Specialtandplejen
Den Kommunale Sundhedspleje
Sundhedsplejen - Fuglevang
Sundhedsfremme
Sundhedsfremme
Ældreområdet
Rammebelagte
Teknik og Miljø
Ejendomscenter
Teknik og Miljø
Fælles formål

Budget 2015

Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag
2016
2017
2018

2.001.909

1.983.478

1.983.675

1.975.889

391.524

389.923

389.124

388.530

391.524

389.923

389.124

388.530

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

391.413

389.812

389.012

388.418

6.691

6.623

6.556

6.494

6.691

6.623

6.556

6.494

858

858

858

848

858

858

858

848

46.157

45.237

44.819

44.601

32.457

31.848

31.576

31.334

29.067

28.488

28.246

28.039

502

502

502

497

1.134

1.122

1.110

1.099

1.754

1.735

1.717

1.699

13.700

13.390

13.244

13.267

13.700

13.390

13.244

13.267

337.707

337.093

336.779

336.475

337.707

337.093

336.779

336.475

568.301

564.269

569.211

567.807

568.301

564.269

569.211

567.807

4.753

4.731

4.709

4.643

4.753

4.731

4.709

4.643

1.320

1.297

1.275

1.209

1.320

1.297

1.275

1.209

3.433

3.434

3.434

3.434

Sundhedscenter Søndergården

1.086

1.086

1.086

1.086

Sundhedscenter Lindehøj

1.611

1.611

1.611

1.611

736

736

736

736

563.547

559.538

564.502

563.164

3.198

1.698

1.698

1.667

Sundhed og Socialservice

Sundhedscenter Ceres
Velfærd og Sundhed
Administration
Sekretariat og økonomi
Myndighedsafdelingen
Sundhed og Omsorg Myndighed
Pleje og omsorg afældre og handicap.
Plejehjem og beskyttede boliger
Hjælpemidler
Pasning af døende i eget hjem
Hjælpemiddeldepot
Sundhed og Omsorg
Driftschef
Driftschef for sundhed og omsorg
Sundhedscenter Ceres
Fælles formål

3.198

1.698

1.698

1.667

205.367

206.454

208.780

211.019

205.367

206.454

208.780

211.019

161.744

163.547

166.591

168.830

3.789

3.382

2.975

2.975

31.632

31.322

31.012

31.012

4.225

4.225

4.225

4.225

3.978

3.978

3.978

3.978

354.982

351.386

354.024

350.478

14.128

14.375

20.874

17.329

14.128

14.375

20.874

17.329

130.834

133.201

131.363

131.363

20.361

20.595

18.758

18.758
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Horsens Kommune
Nettodrift (hele 1.000) i budgetårets priser
Orionshus Fabrikvej 6
Gefionshave Sønderbrogade 74
Ceres Centret Nørretorv 1-3
Sdr. Udhus, Løvenørnsgade 97, Horsens
Præsthøjgården Ternevej 66, Horsens
Ceres centret og PHG vaskeri
Frit valg sundhedscenter Ceres
Træning servicelov og sundhedslov
Døgnrehabiliteringsafdelingen

Budget 2015

Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag
2016
2017
2018

8.557

8.840

8.840

8.840

11.479

11.857

11.857

11.857

6.692

6.964

6.964

6.964

584

584

584

584

28.770

29.501

29.501

29.501

1.463

1.463

1.463

1.463

279

279

279

279

0

0

0

0

0

0

0

0

52.648

53.116

53.116

53.116

100.778

101.987

100.979

100.979

452

452

452

452

Fælles ledelse og sekretariat m.v.,

13.629

12.545

11.537

11.537

Søndergården Aktivitet/Daghjemsområde

10.353

10.353

10.353

10.353

7.065

7.302

7.302

7.302

Demens
Sundhedscenter Søndergården
Smedebakken Hatting Centret

Søndergården, Søndergade 41, Brædstrup
Vesterled, Vesterled 1, Brædstrup
Egebo, Møllevangen 4-10 Brædstrup

8.211

8.438

8.438

8.438

10.329

10.653

10.653

10.653
6.177

Tamdrup Centret, Silkeborgvej 245, Horse

5.973

6.177

6.177

Egebakken, Egebjergvej 145, Horsens

3.440

3.533

3.533

3.533

Birkebo, Vestbirkvej 3, Østbirk

6.518

6.725

6.725

6.725

Frit valg sundhedscenter Søndergården

-92

-92

-92

-92

Hjemmesygeplejen

34.900

35.900

35.900

35.900

Sundhedscenter Lindehøj

67.696

69.446

68.431

68.431

8.674

8.496

7.480

7.480

14.640

14.810

14.810

14.810

7.733

8.011

8.011

8.011

574

736

736

736

Lindehøj, Langmarksvej 85, Horsens

19.258

19.896

19.896

19.896

Nørrevang, Brådhusvej 50, Stensballe

7.097

7.297

7.297

7.297

Fælles Ledelse og Sekretariat, Langmarks
Sundhedscenter Lindehøj, Køkkener
Gedvedhus Kirkevej 5, Gedved
Kildegade 23

Parallelvej 6, Gedved
Skovly, Horsensvej 38, Hovedgård
Sundtoppen, Langmarksvej 86, Horsens
Frit Valg Sundhedscenter Lindehøj
Vital Horsens
Træning Servicelov og Sundhedslov

192

192

192

192

9.527

10.006

10.006

10.006

145

145

145

145

-144

-144

-144

-144

31.582

32.376

32.376

32.376

19.818

20.612

20.612

20.612

Døgnrehabiliteringsafdelingen

7.270

7.270

7.270

7.270

Det Kommunale Sundhedsteam

4.494

4.494

4.494

4.494

Fælles Servicecenter
Fælles Servicecenter
Det specialiserede socialområde - børn
Rammebelagte
Teknik og Miljø
Ejendomscenter
Sundhed og Socialservice
Tillbud til børn og unge med særlige beh
Velfærd og Sundhed
Familie og Forebyggelse

9.965
9.965
206.847

204.902

203.007

201.146

198.632

196.787

194.892

193.031

93

93

93

93

93

93

93

93

93

93

93

93

93

93

93

93

198.539

196.694

194.799

192.938

198.539

196.694

194.799

192.938
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Nettodrift (hele 1.000) i budgetårets priser

Budget 2015

Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag
2016
2017
2018

Familieafdelingen

198.539

196.694

194.799

192.938

FF - Myndighed

195.939

194.095

192.199

190.339

2.600

2.600

2.600

2.600
8.115

FF - Leverandører
Ikke rammebelagte

8.215

8.115

8.115

Velfærd og Sundhed

8.215

8.115

8.115

8.115

Administration

1.501

1.400

1.400

1.400

Sekretariat og økonomi
Familie og Forebyggelse

1.501

1.400

1.400

1.400

6.714

6.714

6.714

6.714

Familieafdelingen

6.714

6.714

6.714

6.714

FF - Myndighed

6.714

6.714

6.714

6.714

394.194

389.961

385.772

381.845

392.102

387.907

383.718

379.791

1.547

1.547

1.547

1.547

Det specialiserede socialområde - voksne
Rammebelagte
Teknik og Miljø
Ejendomscenter

1.547

1.547

1.547

1.547

1.547

1.547

1.547

1.547

Botilbud for voksne

261

261

261

261

Center for socialt udsatte

130

130

130

130

Sundhed og Socialservice

Botilbud til psykiskhandicappede

51

51

51

51

615

615

615

615

-7

-7

-7

-7

Tillbud til børn og unge med særlige beh

179

179

179

179

Specialpædagogiskbistand

318

318

318

318

390.554

386.360

382.171

378.243

334.128

330.498

326.874

323.491

334.128

330.498

326.874

323.491

Beskyttet beskæftigelse
Botilbud psykisk handicappede

Velfærd og Sundhed
Myndighedsafdelingen
Handicap & Psykiatri Voksne Myndighed
Den centrale refusionsordning

-12.993

-12.993

-12.993

-12.993

Servicelovens §§84,85 og 102

140.537

139.183

137.830

137.830

Længerevarende ophold §108

75.270

74.286

72.892

69.508

2.075

2.075

2.075

2.075

Længerevarende ophold §108 privat lev.
Midlertidigt ophold §107

43.803

43.387

42.970

42.970

Beskyttet beskæftigelse §103

15.415

15.260

15.105

15.105

1.697

1.697

1.697

1.697

35.004

34.700

34.396

34.396

1.286

1.286

1.286

1.286

31.979

31.562

31.562

31.562

54

54

54

54

2.032

2.032

2.032

2.012

1.183

1.183

1.183

1.171

1.183

1.183

1.183

1.171

Beskyttet beskæftigelse §103 privat lev.
Aktivitet og samvær §104
Kontaktperson og ledsagerordning
Pleje og omsorg ældre og handicappede
Specialpædagogisk bistand til voksne
Sundhed og Omsorg
Sundhedscenter Ceres
Fælles formål
Sundhedscenter Søndergården
Søndergården Aktivitet/Daghjemsområde
Frit valg sundhedscenter Søndergården
Sundhedscenter Lindehøj
Sundhedscenter Lindehøj, Aktiviteter
Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

447

447

447

443

445

445

445

441

2

2

2

2

402

402

402

397

402

402

402

397

54.394

53.829

53.264

52.741

Driftschef HPS

3.270

3.239

3.208

3.191

Driftschef

3.270

3.239

3.208

3.191
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Nettodrift (hele 1.000) i budgetårets priser
HPS Rådgivning og service
HPS Rådgivning og service
SPV og Aktivitets og samværstilbud
Stoppestedet Brædstrup
Cafe Amalie
Smedegade 16, DTBF
Ternevej/Pagevej
Promenadehuset Psykiatri Værested

Budget 2015

Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag
2016
2017
2018

11.206

11.206

11.206

11.206

11.206

11.206

11.206

11.206

4.943

4.985

4.929

4.882

334

219

209

204

2.033

1.886

1.876

1.866

0

-144

-144

-144

98

-53

-53

-53

2.716

3.002

2.992

2.977

Aktivitets & Samværshuset Kild

-163

-317

-317

-317

Horshøj Skovbrynet

-320

-580

-580

-580

Værestedet Gnisten

399

268

256

251

§85 SPV, Fælles drift

-658

-658

-658

-658

1.540

1.526

1.512

1.500

§99 SKP
Netværksfamilie tilbud
Aktivitet og samvær Horshøj
Akademi for Specialundervisning og Rådgi
ASV-Stab
ASV STU-Særligt tilrettelagt undervisnin
ASV Særligt tilret.l.undervis. voksne
ASV - Forberedende Voksenundervisning
ASV Tordenskjoldsgade 23, Horsens
ASV Kantinedrift
ASV Nørrebrogade 38a, Horsens

0

0

-1.037

-164

-164

-164

4.940

4.679

4.511

4.354

2.716

2.549

2.381

2.224

-3.990

-3.990

-3.990

-3.990

5.379

5.378

5.378

5.378

-1.049

-1.049

-1.049

-1.049

2.222

2.222

2.222

2.222

266

266

266

266

757

757

757

757

ASV Jobafklaring

-300

-300

-300

-300

Ekstern beskyt. Beskæftiglese

-337

-883

-883

-883

Beskyttet beskæftigelse Horshøj

-883

-186

-186

-186

Beskyttet beskæftigelse CB Nord

207

-42

-42

-42

Bygholm Sø Camping
Kommunikation og teknologi
ASV Hjernekerne

-47

-43

-43

-43

6.771

6.771

6.771

6.771

917

917

917

917

ASV - Specialrådgivningen taleområdet

1.330

1.330

1.330

1.330

ASV - Specialrådgivningen høreområdet

1.513

1.513

1.513

1.513

ASV - Specialrådgivningen synsområdet

1.803

1.803

1.803

1.803

ASV - Specialrådgivningen, Hedensted

-346

-346

-346

-346

ASV Høreklinik

-665

-665

-665

-665

-53

-53

-53

-53

ASV - Specialrådgivningen, Odder
ASV - Specialrådgivningen IKT

1.099

1.099

1.099

1.099

KHT Administration og ledelse

1.173

1.173

1.173

1.173

27.497

27.183

26.873

26.569

Center for Socialt Udsatte CSU
CSU Administration og Ledelse
CSU Myndighed
Alternativ plejehjem Vesterled
CSU Dagbehandling narko
CSU Dagbehandling alkohol

749

744

744

699

32.095

31.784

31.474

31.253

-20

-20

-20

-20

-161

-142

-123

-104

-7

-7

-7

-7

CSU TrinHorsens ambulant alkohol beh.

-1.494

-1.494

-1.494

-1.494

CSU TrinHorsens ambulant narko beh.

-3.178

-3.197

-3.216

-3.235

40

40

40

19

CSU Half-Way
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Nettodrift (hele 1.000) i budgetårets priser
Horsens Krisecenter
Vesterled Døgnbehandling
CSU Sølyst
§110 Vesterled
Kaffekanden Vesterled
Screening og udredning misbrugere psyk
Sundhedsklinik Vesterled

Budget 2015
-38

Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag
2016
2017
2018
-38

-38

-38

-505

-505

-505

-505

-1.568

-1.568

-1.568

-1.568

-12

-12

-12

-12

1.022

1.022

1.022

1.004

0

0

0

0

576

576

576

576

-4.234

-4.234

-4.234

-4.233

1.013

991

970

970

-82

-12

57

57

-1.341

-1.238

-1.136

-1.136

29

29

29

-101

Bo Døgn Hanstedholm

193

241

289

304

Bo Døgn Brædstrup

107

128

148

148

Bo Døgn Østergade

254

305

321

321

HPS Bo Døgn
Bo Døgn Administration
Bo Døgn Arentzens Minde
Bo Døgn Kildegade 52
Bo Døgn Kollegiet Kildebakken

Bo Døgn Vimmelskaftet

2

2

2

2

149

149

149

149

Ane Stauningsvej

-2.906

-3.177

-3.412

-3.296

Ternevej

-1.652

-1.652

-1.652

-1.652

2.092

2.054

2.054

2.054

2.092

2.054

2.054

2.054

2.092

2.054

2.054

2.054

Bo Døgn Amaliegade

Ikke rammebelagte
Velfærd og Sundhed
Myndighedsafdelingen
Handicap & Psykiatri Voksne Myndighed
Merudgifter voksne nedsat funktionsevne
Borgerservice
Ikke rammebelagte
Uddannelse og arbejdsmarked
Kultur & Borgerservice
Borgerservice, overførsler
Beboelse
Andre Sundhedsudgifter
Repatriering
Personlige tillæg og helbredstillæg
Førtidspension med 50% ref.
Førtidspension 35% ref før 2003
Førtidspension 35% ref efter 2003
Sociale formål

2.092

2.054

2.054

2.054

2.092

2.054

2.054

2.054

441.043

434.423

436.561

436.561

441.043

434.423

436.561

436.561

441.043

434.423

436.561

436.561

441.043

434.423

436.561

436.561

441.043

434.423

436.561

436.561

370

370

370

370

4.577

4.577

4.577

4.577

0

0

0

0

5.733

5.741

5.741

5.741

31.349

31.349

31.349

31.349

49.094

49.094

49.094

49.094

274.204

265.603

265.603

265.603

3.018

3.000

2.994

2.994

Boligydelse til pensionister

35.841

37.192

38.117

38.117

Boligsikring

36.769

37.410

38.628

38.628

87

87

87

87

Øvrige sociale formål
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Anlæg

392
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Budget 2015

Budgetoverslag
2016

Budgetoverslag
2017

Budgetoverslag
2018

180.905

150.040

174.894

219.849

Økonomi- og Erhvervsudvalget

9.600

20.400

Pulje til udvikling og kapacitet

15.000

Arealerhvervelser m/ts-moms

Nettoanlæg (i 1000 kr.) i løbende priser
Samlet budget

4.600

4.600

25.000

25.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Økonomiudv. pulje bygn.vedl. mm

2.100

2.100

2.100

2.100

Salgsindtægter, div. bygninger mm

7.500

7.500

7.500

7.500

Salg af erhvervsjord m/ts-moms

5.000

5.000

5.000

5.000

Salg af boligjord m/ts-moms

20.000

20.000

20.000

20.000

Pulje vedr. overførte anlæg

15.000
17.286

32.500

32.900

2.172

32.500

32.900

7.000

7.000

7.000

Børne- og Skoleudvalget

12.286

Folkeskolens fysiske rammer
Børneenhed Søndermark

3.000

Fremtidens pasningsmuligheder i Midtbyen

6.286

Børnehavekapacitet, Langmark
Kulturudvalget

15.114

3.000
11.100

Omklædningsfaciliteter Vesthallen

4.100

Anlægsinvesteringer på Kulturområdet

7.000

7.000

7.000

7.000

143.419

133.154

126.794

171.349

Teknik- og Miljøudvalget
Boliger på Toften (Rolskoven)

700

Boliger på Galgehøj

1.300

Bytoften, Sdr. Vissing

600

Ring SøPark

6.400

Boligudst. Røde Mølle Banke 41-59

400

Bygg. Østerhåb 4. (Rødtjørnen)

800

Bygg. Østerhåb 5. (Hvidtjørnen)

2.600

Galgehøj, Stensballe, 18 grunde

800

Bygg. Østerhåb 6. (Hvidtjørnen Syd 2.)

8.600

Bygg. Østerhåb 3.(Mirabellehegnet)

7.400

Energivej, Brædstrup

4.000

Virkelyst etape 1(Virkefeltet, Brædstr.)

5.000

Færdiggørelse af Mossvej

3.200

Færdiggørelse af Højvangsvej

2.300

Gl. Kirkevej, Egebjerg (Kærvej) momsr.

1.300

Færdiggørelse af Parallelvej/Korden/Tangenten

2.500

Byggemodning nord for Højvangsvej
Omfartsvej syd om Horsens

10.300
30.000

25.000

5.800

5.800

5.800

500

500

500

500

Motorvejstilslutning Hatting

5.000

10.000

40.000

20.000

Forbedring trafikafvikling i kryds

1.100

1.100

1.100

1.100

10.000

10.000

Trafiksikkerhed/cykelstier
Trafikstøj

Udvidelse af Nordrevej
Gadebelysningsplan/Renovering

5.800

4.200
10.000

Vejvedligeholdelse

10.000

15.000

Vejplan

15.000
30.000

Byudviklingsplan

10.000

10.000

10.000

10.000

Energibesparende foranstaltninger

13.000

13.000

13.000

13.000

2.400

2.400

2.400

2.400

Bygningsvedligeholdelsespulje
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Nettoanlæg (i 1000 kr.) i løbende priser
Energimærkning kommunale ejendomme
Byfornyelse, nye udvalgte områder
Nye byggemodninger
Losseplads/Deponeringsanlæg
Stærke lokalmiljøer - helhedsplaner
Affaldsplan 2013-2024 Dagrenovation m.v.

Budget 2015

Budgetoverslag
2016

Budgetoverslag
2017

Budgetoverslag
2018

500

500

500

500

2.600

2.600

2.600

2.600

20.000

20.000

20.000

20.000
344

344

344

344

1.500

1.500

1.500

19.240

2.550

2.000

Affaldsplan 2013-2024 Farligt affald
Affaldsplan 2013-2024 Storskrald m.v.

17.235

Affaldsplan 2013-2024 Mellemdepot
Aktivitetspark i Brædstrup
Velfærds- og Sundhedsudvalget
Akutboliger
Moderne sundhedscentre

1.080

4.650

10

10

2.535

2.005

1.005

75

35

10

4.000

4.000

4.000

4.000

400
4.500

13.000

500

9.000

4.000

4.000

394

Renter og finansiering

395
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Renter og finansiering (i 1000 kr.) i løbende priser
Økonomi- og Erhvervsudvalget
HKT 7
Renter
0707 Investerings- og placeringsforeninger

BudgetBudgetBudgetBudget 2015 overslag 2016 overslag 2017 overslag 2018
-5.037.695

-5.064.668

-5.167.557

-5.279.329

-5.100.755

-5.170.713

-5.280.505

-5.392.641

19.842

18.608

16.859

16.845

-996

-997

-999

-1.001

0708 Realkreditobligationer

-4.978

-4.986

-4.994

-5.003

0714 Tilgodehavender i betalingskontrol

-1.493

-1.496

-1.498

-1.501

0720 Pantebreve

-50

-50

-50

-50

-498

-499

-499

-500

0730 Spildevandsanlæg m. betal.vedt. renteudg.

770

598

420

420

0730 Spildevandsanlæg m. betal.vedt. renteindt.

-95

-74

-52

-52

0734 Vandforsyning renteudg. af udlæg

478

371

261

261

0734 Vandforsyning renteindt. af udlæg

-24

-19

-13

-13

0725 Andre langfristede udlån/tilgodeh.

0735-001 Ordninger for dagren.-restaffald udg

135

135

135

135

-124

-125

-125

-125

0735-005 Genbrugsstationer udg.

650

650

650

650

0735-006 Øvrige ordn. deponi udg.

50

50

50

50

0735-003 Ordninger glas,papir og pap indt.

0735-006 Øvrige ordn. deponi indt.
0735-006 Øvr.ordninger, Forsyningsgården
0756 Anden kortfristet gæld, renter
0770 Kommunekreditforeningen, renter
0770 - 001 Kommunale Ældreboliger
Tilskud og udligning
0780-001 Kommunal udligning
0780-002 Statstilskud til kommuner
0780-007 Efterreguleringer
0780-010 Udligning af selskabsskat
0781-001 Udligning vedrørende udlændinge

-50

-50

-50

-50

-299

-299

-300

-300

1.995

1.995

1.995

1.995

20.366

19.478

18.127

18.127

4.003

3.925

3.801

3.801

-1.644.168

-1.587.059

-1.604.568

-1.626.133

-1.165.260

-1.109.005

-1.131.374

-1.156.253

-171.048

-176.246

-176.269

-178.353

24.700

0

0

0

-17.568

-18.342

-19.162

-19.439

8.880

9.161

9.662

10.156

0782-002 Kommunalt udviklingsbidrag

11.060

11.342

11.668

11.997

0786-018 Omstillingspulje vedr. folkeskolereform

-5.952

-5.280

-2.640

0

0786-000 Tilskud som følge af skattenedsættelse

-5.700

-5.700

-2.844

0786-004 Tilskud til "Ø kommuner"
0786-008 Beskæftigelsestilskud
0786-012 Bidrag/tilskud høj andel soc.problemer
0786-013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud
0786-014 Tilskud t.et generelt løft af ældreplejen
0786-015 Tilskud t.styrket kvalitet i ældreplejen
0786-019 Tilskud styrkelse af komm. likviditet

-8.700

-8.700

-8.700

-8.700

-208.632

-208.632

-208.632

-208.632

-15.300

-15.200

-15.200

-15.200

-8.928

-9.048

-9.229

-9.414

-9.696

-9.875

-10.063

-10.254

-12.984

-13.234

-13.485

-13.741

-59.040

-28.300

-28.300

-28.300

0787-002 Refusion af købsmoms - systemkonto

-200.000

0787-003 Udgifter til købsmoms - systemkonto

200.000

Skatter
0790-001 Forskudsbeløb af kommunal indk.skat
0790-006 Afregning vedrørende det skrå skatteloft

-3.476.429

-3.602.262

-3.692.797

-3.783.353

-3.164.297

-3.274.932

-3.350.902

-3.428.865

691

710

729

747

-55.166

-57.263

-58.981

-59.099

0793-002 And. bruttosk. eft. § 48E kildeskat.loven

-212

-212

-212

-212

0793-004 Kommunens andel af skat af dødsboer

-236

-236

-236

-236

-234.300

-247.421

-260.287

-272.780

0792-001 Afregning af selskabsskat m.v.

0794-001 Grundskyld indtægt
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0794-001 Grundskyld udgift
0795-001 Dækningsafgift off.ejend.grundværdi

BudgetBudgetBudgetBudget 2015 overslag 2016 overslag 2017 overslag 2018
3.000

3.000

3.000

3.000

-673

-673

-673

-673

0795-002 Dækningsafgift off.ejend.forskelsb.

-4.635

-4.635

-4.635

-4.635

0795-003 Dækningsafgift forretnin.forskelsb.

-22.100

-22.100

-22.100

-22.100

0795-003 Dækningsafgift forretnin.forskelsb.udg.
HKT 8-9
0805 Indeståender i pengeinstitutter m.v
0805 Budgettal

1.500

1.500

1.500

1.500

63.059

106.044

112.948

113.312

-7.733

1.229

8.985

9.349

-7.733

1.229

8.985

9.349

0805 Forøgelse af likvide aktiver, drift,budgettal

17.529

0

1.800

0

0805 Forsyningsvirksomheder henlæg.budgettal

-25.263

1.429

7.185

9.449

45.427

7.900

16.520

16.520

-45.427

-7.900

-16.520

-16.520

3.200

1.400

1.400

1.400

0805 Forbrug af likvide aktiver, drift, budgettal
0805 Forøgelse af likvide aktiver, anlæg,budgettal
0805 Forbrug af likvide aktiver, anlæg,budgettal
0824 Indskud i Landsbyggefonden m.v.
001 Budgettal
0830 Udlæg spildevandsanlæg m/betal.vedt
0830 Spildev.anlæg, pensionsforpligt. tj.mænd
0830 Spildev.anlæg, gæld
0834 Udlæg vandforsyning
0834 Vandforsyning, pensionsforpligt. tj.mænd
0834 Vandforsyning, gæld
0852 Kortfristet gæld til Staten
0852 Borgerservice
0852-095 Refusion af dagpengeydelser,graviditet mm
0852 Uddannelse og arbejdsmarked
0852-012 Sygedagp. lønmodt.forsikr.arb.giver (§27)

-200

-100

3.200

1.400

1.400

1.400

4.715

4.866

5.022

5.022

-664

-685

-707

-707

5.379

5.551

5.729

5.729

3.173

3.274

3.379

3.379

-169

-174

-180

-180

3.341

3.448

3.559

3.559

0

0

0

0

-33.800

-33.800

-33.800

-33.800

-33.800

-33.800

-33.800

-33.800

33.800

33.800

33.800

33.800

8.000

8.000

8.000

8.000

0852-013 Sygedagpenge i øvrigt

25.800

25.800

25.800

25.800

0852-097 Refusion af ATP-bidrag,kontanthjælp

-7.300

-7.300

-7.300

-7.300

0852-097 Refusion af ATP-bidrag, sygedagpenge

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

0852-100 ATP-bidrag, kontanthjælp

3.000

3.000

3.000

3.000

0852-100 ATP-bidrag, aktiverede

2.000

2.000

2.000

2.000

0852-101 ATP-bidrag sygedagpenge

3.000

3.000

3.000

3.000

0852-106 Fleksydelse, udbetalinger

32.000

32.000

32.000

32.000

0852-107 Bidrag vedr. fleksydelse

-5.200

-5.200

-5.200

-5.200

-33.050

-33.050

-33.050

-33.050

0852-109 Indbet. Fleksyd.bidrag t/staten

5.200

5.200

5.200

5.200

0852-116 ATP-bidrag revalidering og ledighedsydl.

1.500

1.500

1.500

1.500

0852-117 ATP-bidrag til fleksjobansatte

500

500

500

500

0852-118 ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse

300

300

300

300

0852-108 Refusion vedr. fleksydelse

0852-112 Tbb.fleksydl.til kontant,skpl

300

300

300

300

0852-113 Tbb.fleksydl.t.pens.ordn ej skp

750

750

750

750

0853 Kirkelige skatter og afgifter
0853-001 Forskudsbeløb af kirkeskat

0
-95.141

0853-013 Landskirkeskat

16.337

0853-014 Lokale kirkelige kasser

68.121

0853 Andel af provstikassen

9.314
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0853 Ikke fordelt reserve § 6,stk.1 i lov nr.537
0853 Hedensted kommunes andel af kirkekassen

BudgetBudgetBudgetBudget 2015 overslag 2016 overslag 2017 overslag 2018
1.234
-140

0853 Ikast-Brande

275

0870 Kommunekredit

51.660

87.160

87.160

87.160

0870 Budgettal afdrag

102.160

102.160

102.160

102.160

0870 Budgettal finansiering

-50.500

-15.000

-15.000

-15.000

8.045

8.114

7.002

7.002

8.045

8.114

7.002

7.002

0877 Ældreboliger, Kommunekredit
0877 Kildegade 23. Opr. 24.470.300, index

