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Direktionens handleplan for administrative effektiviseringer  

 

Handleplanen indeholder de administrative effektiviseringer og 

reduktioner, som Direktionen har besluttet i november 2018. 

Handleplanen indeholder en samlet reduktion af administrative udgifter på 

i alt 5,7 mio. kr. i 2019 og 8,5 mio. kr. årligt fra 2020 og frem.  

 

BaggrundBaggrundBaggrundBaggrund        

Kommunalbestyrelsen godkendte den 8. oktober 2018 budgettet for 2019-

2022. I budgettet er fastsat en reduktion på 4 millioner kr. årligt fra 2019 

og årene frem på administrative effektiviseringer.  

 

Hertil kommer udmøntning af tidligere års budgetreduktioner på 

administrative effektiviseringer, der ikke har kunne realiseres bl.a. fordi 

initiativerne tværgående borgerforløb og Velfærd frem for mursten ikke 

som forventet har medført administrative effektiviseringer. 

  

 

Direktionens Direktionens Direktionens Direktionens fokusfokusfokusfokus    

Det fremgår af budgetaftalen for 2019 – 2022, at direktionen står for den 

konkrete udmøntning af de administrative effektiviseringer. Direktionen 

har lagt vægt på, at initiativerne i handleplanen så vidt muligt understøtter 

kerneopgaven og er så meningsfulde som muligt. Direktionen tager de 

nødvendige skridt for at tilpasse økonomien og har samtidig fokus på, at 

det gøres på en balanceret måde.  

 

Direktionen har også ønsket at fastholde, at Hørsholm Kommune fortsat 

skal være et godt sted at arbejde.  

 

Handleplanen indeholder både effektiviseringer, hvor vi løser vores opgave 

smartere, og konkrete besparelser. Udover initiativerne i handleplanen, 

der udmønter de administrative effektiviseringer nu, vil direktionen også 

igangsætte et arbejde med at udvikle administrative effektiviseringer på 

den lange bane. 

 

 

 

 

 

Notat 
Vedrørende administrative effektiviseringer 

Dato: 29.11.2018

Sagsnr: 18/18434

Direktionen

Kontakt

Pernille Halberg Salamon

Kommunaldirektør

psa@horsholm.dk

Direkte tlf. 2344 3010
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HHHHandleplanenandleplanenandleplanenandleplanens indholds indholds indholds indhold: : : :     

Handleplanen består af to dele: 

    

1) Overblik over administrative effektiviseringer og reduktioner, som 

realiseres i 2019 og frem (her og nu).  

2) Temaer, som der skal arbejdes videre med henblik på 

identificering af mulige effektiviseringer på længere sigt.  

    

    

1)1)1)1) Administrative effektiviseringerAdministrative effektiviseringerAdministrative effektiviseringerAdministrative effektiviseringer    og besparelser i 2019 og fremog besparelser i 2019 og fremog besparelser i 2019 og fremog besparelser i 2019 og frem        
    

1. 1. 1. 1.     Specialisering af Specialisering af Specialisering af Specialisering af bogføringsopgavenbogføringsopgavenbogføringsopgavenbogføringsopgaven    (rådhus (rådhus (rådhus (rådhus og og og og Center for sundhed og Center for sundhed og Center for sundhed og Center for sundhed og 

omsorg (SOMomsorg (SOMomsorg (SOMomsorg (SOM)))))))) 

Specialiseringen har til formål at samle bogføringsopgaverne på færre 

personer, så opgavevaretagelsen effektiviseres og kvaliteten øges.  

 

Funktioner/opgaverFunktioner/opgaverFunktioner/opgaverFunktioner/opgaver    Reduktion Reduktion Reduktion Reduktion 

2019201920192019    

Reduktion Reduktion Reduktion Reduktion 

årligtårligtårligtårligt    2020202020202020----

2022202220222022    

Effektivisering af bogføringsopgaver på 

rådhuset (konto 6). Opgaven løses fortsat i 

de enkelte centre, men forudsættes løst 

mere effektivt. 62.100 62.100 

Bogføring af Plejeboligerne Sophielund, 

Kammerhuset og Aktivitetscentret Sophielund, 

samles på Plejeboligerne Sophielund. 

  

Fortsat bogføring på Margrethelund, men de 

adm. Ressourcer reduceres men 2 timer ugl.  

 

Fortsat bogføring på Louiselund Plejecenter, 

men de adm. ressourcer reduceres men 2 timer 

ugl.  

 

Fortsat bogføring på midlertidige pladser, men 

de adm. ressourcer reduceres men 1 timer ugl.  

 

Fortsat bogføring på Louiselund, men de 

trænende terapeuter og fællesarealer 

(rengøring og reception) skæres med 3 timer 

ugl. 

 95.000 95.000 
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2. 2. 2. 2.     SSSSpecialisering/specialisering/specialisering/specialisering/samling af administrative amling af administrative amling af administrative amling af administrative funktioner i funktioner i funktioner i funktioner i Center for Kultur og Center for Kultur og Center for Kultur og Center for Kultur og 

FFFFritid (ritid (ritid (ritid (KOFKOFKOFKOF))))    

Administrative opgaver på hhv. Hørsholm Bibliotek, Hørsholm Idrætspark, 

Kulturhus Trommen, Hørsholm Musikskole og KOF Rådhus samles i 

Kulturhus Trommen og effektiviseres. Opgaverne omfatter primært 

økonomi, budget, regnskab, regninger, borgerhenvendelser, 

telefonbetjening, indkøb mv.  

 

Samling af administrative opgaver i KOF og 

på KOF’s borgernære enheder. Opgaverne 

samles i Kulturhus Trommen 125.000 250.000 

 

3. 3. 3. 3. Effektivisering af administrative opgave på skoleområdet decentraltEffektivisering af administrative opgave på skoleområdet decentraltEffektivisering af administrative opgave på skoleområdet decentraltEffektivisering af administrative opgave på skoleområdet decentralt    

Effektivisering af administrative opgaver på skolerne samt mindre 

omlægning af driftsområder. 

 

Skolerne vil i et samarbejde med Center DOS derudover iværksætte et 

tværgående arbejde med henblik på at kvalificere, tilrettelægge og 

eventuelt effektivisere arbejdet med budgetstyring og bogføring 

fremadrettet. 

 

Konsekvensen af effektiviseringen vil eksempelvis være; åbningstiden på 

skolens kontor bliver kortere, mindre administrativ service i forbindelse 

med lokaleudlån, elevers sygdom og prøveafholdelse. 

 

 Reduktion i Reduktion i Reduktion i Reduktion i 

2019201920192019    

Reduktion Reduktion Reduktion Reduktion 

årligt 2020 årligt 2020 årligt 2020 årligt 2020 ----    

2022202220222022    

Effektivisering administrative opgaver på 

skolerne 

175.000175.000175.000175.000    350.000350.000350.000350.000    

Mindre omlægning af driftsområder, 

Ungdomsskolen 

300.000300.000300.000300.000    300.000300.000300.000300.000    

 

 

4.4.4.4.    Digitalisering (Digitalisering (Digitalisering (Digitalisering (allealleallealle))))    

Ved at indføre tidsbestilling på rådhuset for borgerne, forventes en 

hurtigere og mere effektiv betjening af borgerne. Der er valgt en model, 

hvor tidsbestillingen bliver frivillig det første halve år, hvorefter der 

indføres obligatorisk tidsbestilling. Initiativer fremlægges politisk ultimo 

2018. 

 

 

For alle kommunens medarbejdere er der indført medarbejder- og 

kørselsApp, der letter medarbejdernes indberetning og overblik i forhold 

til af kørselsgodtgørelse, fravær, flekstid mv. De ressourcemæssige 

gevinster i hele kommunen realiseres fremadrettet. 
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Løn- og personaleadministrative procedurer i.f.m. rekruttering, ansættelse 

og fratrædelse er blevet forenklet, og de ressourcemæssige gevinster i 

hele kommunen realiseres fremadrettet. 

 

    

    

    

Reduktion i Reduktion i Reduktion i Reduktion i 

2019201920192019    

Reduktion Reduktion Reduktion Reduktion 

årligt 2020årligt 2020årligt 2020årligt 2020----

2022202220222022    

Tidsbestilling ved borgerkontakt på rådhuset 75.000 395.000 

MedarbejderApp   212.000 212.000 

KørselsApp  197.000 197.000 

Effektivisering af løn- og 

personaleadministrative opgaver 398.000 398.000 

    

    

5. 5. 5. 5.     Kompensation ved langtidssKompensation ved langtidssKompensation ved langtidssKompensation ved langtidssygefraværygefraværygefraværygefravær    (administrative medarbejder(administrative medarbejder(administrative medarbejder(administrative medarbejdereeee    og og og og 

ledere) ledere) ledere) ledere)     

Der er budgetlagt en central sygepulje, som benyttes til at kompensere 

kommunens arbejdssteder ved medarbejderes langtidssygefravær. 

Fremadrettet bortfalder kompensationen fra sygefraværspuljen ved 

langtidssygefravær blandt kommunens administrative medarbejdere og 

ledere.   

 

    

    

Reduktion i Reduktion i Reduktion i Reduktion i 

2019201920192019    

Reduktion Reduktion Reduktion Reduktion 

årligt 2020årligt 2020årligt 2020årligt 2020----

2022202220222022    

Sygepulje - administration og ledelse 450.000 450.000 

 

    

6. 6. 6. 6.     KontaktcenterKontaktcenterKontaktcenterKontaktcenter    1.11.11.11.1    (rådhus)(rådhus)(rådhus)(rådhus)    

Kontaktcenteret understøtter, at kommunen effektivt kan give borgere og 

virksomheder hurtig ekspedition og en god serviceoplevelse, når de er i 

kontakt med kommunen. Version 1.1 har til formål at udvide 

Kontaktcentrets opgaveportefølje og skabe yderligere 

effektiviseringsgevinster.  

 

    

    

Reduktion i Reduktion i Reduktion i Reduktion i 

2019201920192019    

Reduktion Reduktion Reduktion Reduktion 

årligt 2020årligt 2020årligt 2020årligt 2020----

2022202220222022    

Kontaktcenter 1.1 41.000 83.000 

 

 

 

 

 

7. 7. 7. 7. TjenestekørselTjenestekørselTjenestekørselTjenestekørsel    (alle(alle(alle(alle))))    

Taksten for tjenestekørsel sænkes, så der som udgangspunkt ikke længere 

udbetales høj takst. Den erstattes af den lave takst for tjenestekørsel. I 
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særlige tilfælde kan nærmeste leder dog beslutte at høj takst kan 

anvendes   

 

    

    

Reduktion i Reduktion i Reduktion i Reduktion i 

2019201920192019    

Reduktion Reduktion Reduktion Reduktion 

årligt 2020årligt 2020årligt 2020årligt 2020----

2022202220222022    

Tjenestekørsel – lav takst erstatter høj takst 256.000 256.000 

    

    

8. 8. 8. 8. Personalerelaterede udgifterPersonalerelaterede udgifterPersonalerelaterede udgifterPersonalerelaterede udgifter    (rådhus)(rådhus)(rådhus)(rådhus)    

Der reduceres i centrenes personalerelaterede udgifter på rådhuset med 

gennemsnitlig 20 procent. Der foretages samtidig en harmonisering af 

fordelingen af midler til personalerelaterede udgifter mellem centrene på 

rådhuset.  

 

    

    

Reduktion i Reduktion i Reduktion i Reduktion i 

2019201920192019    

RRRReduktion eduktion eduktion eduktion 

årligt 2020årligt 2020årligt 2020årligt 2020----

2022202220222022    

Personalerelaterede udgifter på rådhuset, 

herunder uddannelser, forplejning, it, inventar, 

kontingenter, abonnementer mv.  700.000 700.000 

    

    

    

9. 9. 9. 9. PersonalegoderPersonalegoderPersonalegoderPersonalegoder    (alle)(alle)(alle)(alle)    

Der reduceres i udvalgte personalegoder. Deltagelse i DHL –stafet 

afskaffes og erstattes af Hørsholm Løbet, som får tilført ekstra midler. 

 

Jubilæumsgratialer ved 25 og 40 års jubilæer nedsættes til 8.000 kr. 

svarende til den skattefrie beløbsgrænse.  

 

    

    

Reduktion i Reduktion i Reduktion i Reduktion i 

2019201920192019    

Reduktion Reduktion Reduktion Reduktion 

årligt 2020årligt 2020årligt 2020årligt 2020----

2022202220222022    

DHL  150.000 150.000 

Jubilæumsgratialer 205.000 205.000 
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10. 10. 10. 10. Stillingsnedlæggelser påStillingsnedlæggelser påStillingsnedlæggelser påStillingsnedlæggelser på    (rådhus)(rådhus)(rådhus)(rådhus)    

Med udgangspunkt i kerneopgaven effektiviseres og reduceres 

administrationen på rådhuset. Der nedlægges stillinger svarende til 9 

fuldtidsstillinger fordelt på hele rådhuset. Lønbudgetterne reduceres 

tilsvarende. KOF Rådhus undtages dog, idet der er tale om en mindre 

enhed, ligesom handleplanen indeholder en samling og effektivisering af 

administrative støttefunktioner i KOF. 

    

    

CentreCentreCentreCentre    

Reduktion i 2019Reduktion i 2019Reduktion i 2019Reduktion i 2019    Reduktion Reduktion Reduktion Reduktion 

åååårligt 2020rligt 2020rligt 2020rligt 2020----

2022202220222022    

ARB 250.000 – 500.000 500.000 

BID 250.000 – 500.000 500.000 

BOE 250.000 – 500.000 500.000 

BOV 250.000 – 500.000 500.000 

DOS           250.000 - 500.000 500.000 

POL 250.000 – 500.000 500.000 

SOM 250.000 – 500.000 500.000 

TEK 250.000 – 500.000 500.000 

ØPE 250.000 – 500.000 500.000 

    

    

2)2)2)2) TemaerTemaerTemaerTemaer    forforforfor    effektiviseringer påeffektiviseringer påeffektiviseringer påeffektiviseringer på    længere sigtlængere sigtlængere sigtlængere sigt    
 

I nedenstående gives et overblik over de temaer, som direktionen har 

identificeret som mulige temaer for fremtidige effektiviseringer og som 

der skal arbejdes videre med i 2019:  

 

• RoboRoboRoboRobotics og anden automatiseringtics og anden automatiseringtics og anden automatiseringtics og anden automatisering::::    

Der skal arbejde videre med forventninger til området, herunder hvilke 

effektiviseringer kan hentes fra 2020.   

• It og telefoni (devices, fastnettelefoner mv.)It og telefoni (devices, fastnettelefoner mv.)It og telefoni (devices, fastnettelefoner mv.)It og telefoni (devices, fastnettelefoner mv.)::::    

I 2019 skal der arbejdes videre med en strategi for telefoni (kobles til 

digitalisering) på hhv. rådhus og borgernære institutioner. 

• Kontaktcenter 2.0Kontaktcenter 2.0Kontaktcenter 2.0Kontaktcenter 2.0::::    

Det skal i forlængelse af kontaktcenter 1.1 undersøges, hvorvidt 

yderligere udvidelse af kontaktcenterets opgaveportefølje kan give 

effektiviseringer og øget kvalitet i opgaveløsningen.  

• Ledelse og oLedelse og oLedelse og oLedelse og organisationsstrukturrganisationsstrukturrganisationsstrukturrganisationsstruktur::::    

Med henblik på at optimere og effektivisere organisationen, skal der 

ses på, hvorvidt ændringer i ledelse og organisationsstrukturen på 

udvalgte områder med fordel kan gennemføres.  

• Konsulent og rådgiverydelserKonsulent og rådgiverydelserKonsulent og rådgiverydelserKonsulent og rådgiverydelser::::    

KB har bestilt en afdækning af brugen af eksterne konsulentydelser. 

Der skal i forlængelse af afdækningen ses på, hvorvidt der er mulighed 

for besparelser. 

• SygefraværspolitikSygefraværspolitikSygefraværspolitikSygefraværspolitik::::    
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Der skal yderligere fokus på sygefraværspolitikken. 

Sygefraværsindsatsen skal styrkes med henblik på at reducere i 

sygefraværet. 

• LEAN LEAN LEAN LEAN ––––    optimering af arbejdsgangeoptimering af arbejdsgangeoptimering af arbejdsgangeoptimering af arbejdsgange::::    

Det skal undersøges, hvorvidt der kan effektiviseres vha. optimering af 

administrative arbejdsgange. 

• Forpligtende Forpligtende Forpligtende Forpligtende tværkommunalt samarbejde / outsourcingtværkommunalt samarbejde / outsourcingtværkommunalt samarbejde / outsourcingtværkommunalt samarbejde / outsourcing::::    

Det skal undersøges hvilke opgaveområder der med fordel kan indgås 

tværkommunalt samarbejde og/eller foretages outsourcing 

• Inspiration fra andre kommuner Inspiration fra andre kommuner Inspiration fra andre kommuner Inspiration fra andre kommuner     

Med udgangspunkt i KL’s rapporter om råderum, skal det undersøges, 

hvilken inspiration fra andre kommuner der med fordel kan omsættes 

til lignende initiativer i Hørsholm Kommune. 

    

Der kan på udvalgte områder indhentes inspiration fra andre 

kommuner, som led i at effektivisere den administrative 

opgaveløsning.  

 

 

 


