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Spørgsmål17 Eksterne konsulentydelser og advokatydelser 
 
Notatet omhandler dels forbruget af eksterne konsulenter og andre 
eksterne leverandører på centerniveau i 2019, dels forbruget opgjort på 
baggrund af, hvilke eksterne konsulenter/eksterne leverandører, som har 
været brugt. I forhold til anvendelsen af konkrete 
konsulenter/virksomheder er der udarbejdet en opgørelse for henholdsvis 
drifts- og anlægsområdet.  
 
Opdelingen af de opgjorte udgifter på centerniveau og de største eksterne 
konsulenter/leverandører svarer metodemæssigt til den efterspurgte 
opgørelse i Albertslund. Afgrænsningen af hvilke typer af udgifter der 
medregnes i Albertslund hhv. Hørsholm vil derimod ikke nødvendigvis 
være identisk. KL. har meldt ud at man i efteråret 2020, vil udarbejde en 
standardafgrænsning for hvilke typer udgífter, der bør medregnes, hvilket 
forbedrer mulighederne for at sammenligne mellem kommuner. 
  
Anvendelse af konsulenter opgjort centervis 
Nedenfor er forbruget af eksterne konsulenter og andre eksterne 
leverandører i Hørsholm opgjort på centerniveau og omfatter både 
kommunens drifts- og anlægsvirksomhed. Det er kun under Center for Byg 
og Miljø at der anvendes eksterne konsulenter i relation til 
anlægsområdet.  
 
Tabel 1: Forbrug af eksterne konsulenter m.v. i 2019 

 
 

Center Forbrug 2019 (i kr.)
Økonomi og Personale 3.580.671                                      
Politik 995.401                                         
Job, Beskæftigelse og Erhverv 10.614.469                                   
Børn og Voksne 3.568.069                                      
Byg og Miljø 9.029.446                                      
Sundhed og Omsorg 128.572                                         
Kultur, IT og Digitalisering 2.223.362                                      
Daginstitutioner og Skoler 1.204.683                                      
Hele Kommunen 31.344.672                                   
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De centre med størst forbrug er 1) Økonomi og Personale, 2) Job, 
Beskæftigelse og Erhverv, 3) Børn og Voksne samt 4) Byg og Miljø.  
 
Økonomi og Personale: En væsentlig del af centrets forbrug af eksterne 
konsulenter og andre eksterne leverandører i 2019 knytter sig til 
analyserapporter gennemført op til budgetforhandlingerne 2020. Desuden 
er der et forbrug af eksterne konsulenter i relation til økonomiområdet 
(revision, økonomisystem mv.), organisationsudvikling og advokater.  
 
Job, Beskæftigelse og Erhverv: Centrets udgifter til eksterne konsulenter 
og andre eksterne leverandører knytter sig primært til borgerrettede 
ydelser, såsom tolke, mentorer, mestringsforløb for 
sygedagpengemodtagere, læger m.v. 
 
Byg og Miljø: Udgifterne knytter sig udelukkende til bygge- og 
anlægsområdet og omfatter primært bistand til landinspektører, 
arkitekter, bygningsrådgivning samt advokater.  
 
Kultur, IT og Digitalisering: Centrets brug af eksterne konsulenter og andre 
eksterne leverandører knytter sig næsten udelukkende til IT-området, hvor 
man anvender eksterne konsulenter m.v. til dels driftsopgaver, dels til 
implementering af nye programmer m.v.  
 
Eksterne leverandører og andre eksterne leverandører på tværs af 
Kommunen 
 
Drift: 
Nedenfor fremgår de 15 største leverandører på driftsområdet opgjort på 
tværs af kommunen. Opgørelsen viser at flere af de største leverandører 
er knyttet til de borgerrettede områder – blandt disse leverandørerne er 
der bl.a. tale om Restart – Mentor og Støttekorps, PRAKSISFOKUS ApS, 
Lehman & Partners ApS, AS3 og Conkret ApS.  
 
Blandt de mere ”traditionelle” eksterne konsulenter kan man på listen af 
de 15 største leverandører finde PRICE WATERHOUSE COOPERS og COWI 
A/S, ligesom advokathuset BECH BRUN optræder på listen.  
 
Tabel 2: De 15 største leverandører på driftsområdet 
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Anlæg: 
I relation til anlægsområdet fremgår der nedenfor de 15 største 
leverandører, hvor der blandt de største leverandører optræder 
advokatkontorerne Bruun & Hjejle Advokatpartnerselskab og BIRD & BIRD 
ADVOKATPARTNERSKAB, mens der blandt de mere bygge-tekniske 
leverandører er tale om Withcon ApS, COWI, EFFEKT ARKITEKTER ApS og 
Forum rådgivende Ingeniørfirma.  
 
Tabel 3: De 15 største leverandører på anlægsområdet 

 
 
 

Lev nr Leverandører Forbrug 2019 (i kr.)
28498055 Restart - Mentor og Støttekorps 2.029.315                                         
36501634 PRAKSISFOKUS ApS 1.122.387                                         
36932732 Lehman & Partners ApS 986.100                                             
33771231 PRICE WATERHOUSE COOPERS 858.500                                             
25511484 ATEA A/S 855.000                                             
28715358 AS3 768.820                                             
28333439 Conkret ApS 661.400                                             
30918053 MARSELISBORG-CENTER FOR UDVIKLING 627.959                                             
32962823 Fleksproof v/Morten Hjorth 622.370                                             
44623528 COWI A/S 616.390                                             
38728342 Somentor ApS 544.670                                             
27983235 OLIVIA DANMARK A/S 536.999                                             
34174075 Socialrådgivervikar 523.814                                             
25545079 IST ApS 472.727                                             
49284110 BECH BRUN 421.750                                             

Leverandører Forbrug 2019 (i kr.)
Bruun & Hjejle Advokatpartnerselskab 994.555                                             
Withcon ApS 924.485                                             
COWI A/S 781.878                                             
BIRD & BIRD ADVOKATPARTNERSELSKAB 536.960                                             
COWI A/S 529.522                                             
EFFEKT ARKITEKTER ApS 508.500                                             
Forum rådgivende Ingeniørfirma 472.230                                             
RUM A/S 399.370                                             
MOE A/S 285.773                                             
Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S 261.819                                             
SLA A/S 256.359                                             
MTRE ApS 255.693                                             
V2C ApS 223.650                                             
HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB 188.087                                             
Tenbid Consulting ApS 170.500                                             
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Politisk bestilling – spørgsmål 51 
 
Spørgsmål  
Status på lejrskoler - bliver de gennemført? Finansiering? 
 
Svar  
Kommunes fire folkeskoler har forskellige niveauer for afholdelse af 
lejrskoler, og skolernes ressourceforbrug i forbindelse med lejrskoler 
varierer derfor. Fælles for lejrskoler på tværs af folkeskolerne er, at der 
dels benyttes puljemidler til lærerressourcerne og dels benyttes timer fra 
den almindelige undervisning. Der er derudover udgifter forbundet med 
transport og logi, som dækkes af skolernes børneramme. 
 
Som led i genopretningsplanen for Hørsholm Kommune i 2019 valgte 
Usserød Skole at aflyse lejrskoler. Da Usserød Skole har et overført 
merforbrug, som er under afvikling, er denne praksis fortsat i skoleåret 
2020/2021. De øvrige tre folkeskoler har enten afholdt eller planlægger at 
afholde lejrskoler i indeværende skoleår.  
 
Tabel 1 viser, på hvilke årgange og hvornår i skoleåret 2020/2021, der er 
planlagt lejrskoler fordelt på de fire folkeskoler. Tre folkeskoler har 
årgange, der skal eller har været på lejrskole. Grundet corona har to 
folkeskoler udskudt planlagte lejrskoler fra skoleåret 2019/2020 til 
skoleåret 2020/2021.  
 
Tabel 1: Årgange på kommunes folkeskoler, der skal på lejrskole og hvornår 
i skoleåret 2020/2021, der er planlagt lejrskoler. 
 
Hørsholm Skole Rungsted Skole Usserød Skole Vallerødskolen 

Årgang Hvornår  Årgang Hvornår  Årgang Hvornår Årgang hvornår 
4. Efterår 

2020 
3.  Forår 

2021 
- - 5. 

årgang 
Efterår 
2020 

5.  Efterår 
2020 

6.  Sommer 
2021 

- - 6. 
årgang  

Efterår 
2020 

9.  Forår 
2021 

9. Efterår 
2020 

- - 9. 
årgang 

Efterår 
2020 

      10. 
årgang 

Efterår 
2020 
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Administrationen kan ikke anbefale, at skolens ret og pligt til (sammen 
med bestyrelse og medarbejdere) at disponere skolens ressourcer 
eventuelt tilsidesættes gennem fastsættelse af et politisk krav om, at 
skolerne fx skal afholde lejrskoler. 
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MPU 52: Såning af blomster på kommunens åbne arealer 
 
 

Spørgsmål 
notat der belyser besparelser/udgifter ved at så vilde blomster på en række af 
kommunens åbne arealer, og i stedet for at slå græs lade disse arealer stå 
upassede gennem hele året. 
Formålet skal være, at hjælpe med at sikre biodiversitet i naturen. 
 
Svar 
Spørgsmålet om omlægning er kompliceret at besvare, da der er en masse 
forudsætninger der er ukendte. Administrationen anbefaler, at der først udvikles 
en biodiversitetsstrategi, se budgetønske MPU 4. 
 
Det vurderes, at der ikke er besparelser at hente, med mindre det er intensivt 
driftede arealer som Dronningedammen, der omlægges. I Hørsholm Kommune er 
der ikke mange arealer ud over Dronningedammen og Ridebanen der er 
relevante, hvis målet er en besparelse. 
 
Ophør af klipning giver ikke blomstereng eller øget biodiversitet af sig selv. I den 
almindelige plæne trives få og meget aggressive arter, der tåler den gentagne 
klipning. Ophører klipningen, er det blot de samme arter, der vokser der. Der 
kommer ikke nye arter ind, med mindre der gøres noget aktivt. Det kan ske ved 
gentagne fræsninger – eller mere effektivt, ved at muldlaget fjernes inden der sås. 
Skal der etableres nye arter, skal de plantes eller sås, hvis etableringen skal lykkes. 
 
Etableringen af blomstereng kræver dermed en investering i anlæggelsesfasen, 
hvis den skal bidrage til biodiversiteten. Investeringen vil være i en størrelsesorden 
af 250-500 alene til materiel. Hertil kommer udgift til frø og jordbearbejdning. 

 Baggrundsnotater, budget 2021-2024 
 
Miljø- og planlægningsudvalgets område – 5. runde 
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Når blomsterengen er etableret, vil det typisk være nødvendigt at omlægge 
blomsterengen med ny fræsning og såning med 1-3 års mellemrum for at undgå 
store bestande af f.eks. tidsler. Dette er erfaringen fra Ewaldshøj.  
 
Det er ikke muligt helt at undgå græsklipning på de kommunale arealer. 
Oversigtsarealer ved vejene skal sikres af hensyn til trafiksikkerheden. Rabatter 
bør klippes af hensyn til æstetikken, fremkommeligheden og af hensyn til 
belægningernes holdbarhed. Af hensyn til den rekreative brug af arealerne bør der 
klippes stier og felter, så arealerne fortsat kan bruges til leg, hundeluftning mv. 
 
Alternativ hertil vil være, at lade græsset stå med slåning to gange om året, hvor 
det afslåede fjernes. På meget lang sigt vil jorden udpines og mere nøjsomme og 
blomstrende urter vil finde fodfæste. På fed og leret jord, som i Hørsholm, anslås 
det at tage 10-20 år. 
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Spørgsmål  
 
”Jeg vil gerne have at vide om Glenns tal  
 
Cheflønninger 12,7 pct højere og sosu’er 7,4 pct lavere i 
Hørsholm end i Allerød og om tallene fra Hørsholm er 
umiddelbart sammenlignelige med allerød” 
 
 
 
Svar 
 
Lønniveau chefer 
Blandt de ni kommuner Hørsholm Kommune normalt 
sammenligner sig med i.f.t. lønniveau har Allerød 
Kommune det næstlaveste lønniveau blandt chefer på 
chefoverenskomst, mens Hørsholm Kommune ligger 4. 
højest.  
 
Gennemsnitlig månedsløn inkl. pension mv. 2020 

 
Hørsholm Allerød Fredensborg Frederikssund Furesø Gribskov Halsnæs Helsingør Hillerød 

Chefer 97.554 86.528 103.268 91.840 92.397 94.464 82.793 98.810 100.329 

 
Det skal bemærkes, at Allerød Kommune har en 
ledelsesstruktur med ti chefer på niveau 2, d.v.s. niveauet 
under Direktionen, mens Hørsholm har otte niveau 2 chefer 
(centerchefer). 
 
Det skal ligeledes bemærkes at Hørsholm Kommunes 
direktører er ansat på åremålsvilkår, hvilket er dyrere end 
kontraktvilkår. 
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Lønniveau social- og sundhedspersonale  
 
Blandt de 9 kommuner, der sammenlignes, har Allerød det 
højeste lønniveau blandt social- og sundhedspersonale, 
mens Hørsholm Kommune ligger 3. højest. 
 
Det vil kræve en nærmere analyse af i hvilket omfang 
forskellene mellem kommunerne kan henføres til forskelle i 
anciennitet, uddannelsesbaggrund mv. 
 
 Gennemsnitlig månedløn inkl. pension 

 
Hørsholm Allerød Fredensborg Frederikssund Furesø Gribskov Halsnæs Helsingør Hillerød 

SOSU-personale 35.640 38.261 35.387 35.997 35.208 34.423 34.931 33.837 35.215 
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Politisk bestilling, spørgsmål 54   
 
Spørgsmål 
For et lille års tid siden, bevilgede vores regering penge til kommunerne til 
brug for et løft af kvaliteten i vores daginstitutioner. Pengene skulle gå til 
kommunale og selvejende daginstitutioner. Ikke private. 
 
Jeg vil gerne vide hvor stort et beløb, det vil dreje sig om, hvis Hørsholm 
Kommune af kommunens kasse skal stille vores private institutioner lige 
med de kommunale? 
 
Svar 
I finansloven for 2020 er der afsat midler i perioden 2020-2025 som 
reserve til minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet1. 
 
En ligestilling af de private institutioner, hvor de tildeles samme tildeling 
pr. barn som kommunale og selvejende dagtilbud i Hørsholm Kommune 
vil, som nedenstående tabel viser, bevirke en kommunal merudgift på 0,9 
mio. kr. i 2021 stigende til 2,4 mio. kr. i 2025. 
 
Tabel. 1 Årlig kommunal merudgift i mio. kr. ved ligestilling af private 
institutioner med kommunale dagtilbud i forhold til Pulje til normeringer i 
daginstitutioner i 2020 
År / Sted 2021 2022 2023 2024 2025 
Private 
institutioner 

0,9 1,2 1,8 2,1 2,4 

Kilde: Center for Økonomi og Personale 
 
Det skal bemærkes, at der mellem de nationale aftaleparter fortsat finder 
drøftelser sted i forhold til at indføre lovbundne minimumsnormeringer fra 
2021 og frem, herunder også om indførelse af en egentlig model for 
lovbundne minimumsnormeringer samt om privatinstitutioner skal indgå. 
Ovenstående er derfor pt. en skønsmæssig beregning. 
 
 

 
1 https://www.uvm.dk/puljer-udbud-og-
prisuddelinger/puljer/puljeoversigt/tidligere-udmeldte-puljer/dagtilbud/pulje-til-
normeringer-i-daginstitutioner-i-2020 
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Hjemmel til tilskud til privatinstitutioner 
Der er ikke hjemmel til at give privatinstitutioner højere tilskud end de 
objektive fastsatte tilskud i dagtilbudslovens regler om privatinstitutioner. 
Det fremgår af vejledningen til dagtilbudsloven2.  
 
Kommunen kan heller ikke med hjemmel alene i kommunalfuldmagten 
give ekstra tilskud eller ”pengegaver” til privatinstitutioner, når der er en 
detaljeret lovgivning, som fastsætter, hvilke tilskud kommunen er 
berettiget og forpligtet til at yde. 
 
Ligesom øvrige midler fra puljer udmøntet af børne- og 
undervisningsministeren3 indgår det statslige tilskud til normeringsløft 
indgår ikke i beregningsgrundlaget for fastsættelse af kommunens tilskud 
til privatinstitutioner.4 Af den grund sker der heller ikke en indirekte 
finansiering til privatinstitutionerne via driftstilskuddet, der ligestiller dem 
med de kommunale og selvejende daginstitutioner, samt puljeordninger.  
  
Det er heller ikke muligt at give daginstitutionerne økonomisk ligestilling 
via det administrationstilskud og bygningstilskud, der gives 
privatinstitutioner (§ 37 og 38). Administrationstilskuddet beregnes, 
ligesom driftstilskuddet efter præcise regler fastsat i de nævnte 
bestemmelser og bygningstilskuddet kan kun forhøjes inden for nogle ret 
snævre rammer og ikke uden omgåelse af dagtilbudslovens § 31, stk. 3. 
Det samlede svar er derfor, at kommunen ikke har hjemmel til at yde et 
tilskud eller lignende, som stiller private daginstitutioner lige med de 
øvrige daginstitutioner i relation til det nye statslige tilskud til 
normeringsløft. 
 
 

 
2 https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2015/9109 
3 Dagtilbudsloven. § 31 stk. 3. LBK nr. 1326 af 09/09/2020. 
4 Brev til kommuner, sendt til kommunernes økonomiforvaltning: Til-/framelding 
til statslig pulje i 2020 til normeringer i daginstitutioner. 24. marts 2020. Rekvireret 
15. september 2020. Link: https://www.uvm.dk/puljer-udbud-og-
prisuddelinger/puljer/puljeoversigt/tidligere-udmeldte-puljer/dagtilbud/pulje-til-
normeringer-i-daginstitutioner-i-2020  

https://www.uvm.dk/puljer-udbud-og-prisuddelinger/puljer/puljeoversigt/tidligere-udmeldte-puljer/dagtilbud/pulje-til-normeringer-i-daginstitutioner-i-2020
https://www.uvm.dk/puljer-udbud-og-prisuddelinger/puljer/puljeoversigt/tidligere-udmeldte-puljer/dagtilbud/pulje-til-normeringer-i-daginstitutioner-i-2020
https://www.uvm.dk/puljer-udbud-og-prisuddelinger/puljer/puljeoversigt/tidligere-udmeldte-puljer/dagtilbud/pulje-til-normeringer-i-daginstitutioner-i-2020
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Budgetnotat vedr. forslag til konkrete indsatser i fremadrettet 
forebyggelsesindsats indenfor hygiejne og alkohol 
 
Sundhedsudvalget blev på udvalgsmødet den 27. august 2020 præsenteret 
for et oplæg, der beskrev forslag til, hvorledes forebyggelsesindsatsen 
indenfor indsatsområderne hygiejne og alkohol kunne styrkes 
fremadrettet. Oplægget blev derefter forelagt Kommunalbestyrelsen, som 
tilsluttede sig anbefalingen fra Sundhedsudvalget om, at partierne tager 
sagen med i de videre forhandlinger om budget 2021.  
 
Oplægget indeholder tre forslag til modeller: 

1. En minimumsmodel, hvor forebyggelsesindsatsen fortsætter som 
hidtil. 

2. En mellemmodel, der bygger oven på den nuværende 
forebyggelsesindsats med forslag til nye indsatser, der kan styrke 
forebyggelsesindsatsen yderligere. 

3. En udvidet model, der bygger oven på den mellem model med 
yderligere forslag til nye indsatser, der i høj grad vil styrke 
forebyggelsesindsatsen. 

Forslag om styrket hygiejneindsats 
Kommunens hygiejneorganisation er en vigtig aktør i arbejdet med at sikre 
en god vaccinationsdækning, fx i forhold til influenzavaccination og 
børnevaccinationsprogrammet. I den skitserede mellem model suppleres 
den nuværende hygiejneindsats og indsatser, som beskrevet i 
minimumsmodellen (se bilag 1), med en styrket vaccinationsindsats, der i 
forlængelse af det seneste vaccinationsprogram bl.a. skal sikre, at 
kommunen når den nationale målsætning om 75 procents 
vaccinationsdækning i forhold til influenzavaccination og vaccination mod 
pneumokokker (lungebetændelse). I både den mellemste og den udvidede 
model foreslås det, at der afsættes 10.000 kr. årligt til bl.a. annoncering, 
reklame og oplysningskampagne i forbindelse med en styrket 
vaccinationsindsats. 
 
Sundhedsstyrelsen anbefaler i forebyggelsespakken for hygiejne, at 
kommunen har adgang til hygiejnekompetencer svarende til en special- 
eller diplomuddannet hygiejnesygeplejerske. I dette forslag udvides 
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minimumsmodellen med ansættelse af en hygiejnesygeplejerske, der skal 
fungere som projektleder og tovholder for hele hygiejneområdet.  
 
I den mellemste model foreslås det, at der afsættes 260.000 kr. i 2021 og 
frem til ansættelse af en special- eller diplomuddannet 
hygiejnesygeplejerske, som ansættes i et fællesskab med en anden 
kommune eller på halv tid. 
 
I den udvidede model afsættes der 520.000 kr. i 2021 og frem til 
ansættelse af en special- eller diplomuddannet hygiejnesygeplejerske 
fuldtid. 
 
Udkast til tekstbidrag om styrkelse af forebyggelse på hygiejneområdet 
(mellem model) 
Med befolkningens ændrede adfærd og tilpasning til de skærpede krav til 
hygiejne, afstand og rengøring, hvilket bl.a. har medført et lavere 
sygefravær mange steder, er der en unik mulighed for at fastholde fokus på 
dette. Dette – suppleret med en styrket vaccinationsindsats - bidrager ikke 
blot til mindre sygdom i samfundet generelt, men også til mere tryghed hos 
medarbejdere og borgere. Med henblik på at fastholde og styrke fokus på 
hygiejne afsættes 260.000 kr. i 2021 og frem til en special- eller 
diplomuddannet hygiejnesygeplejerske, som ansættes i et fællesskab med 
en anden kommune eller på halv tid. Desuden afsættes der 10.000 kr. i 
2021 og frem til annoncering, reklame og oplysningskampagne i 
forbindelse med styrket vaccinationsindsats. 
 
Udkast til tekstbidrag om styrkelse af forebyggelse på hygiejneområdet 
(udvidet model) 
Med befolkningens ændrede adfærd og tilpasning til de skærpede krav til 
hygiejne, afstand og rengøring, hvilket bl.a. har medført et lavere 
sygefravær mange steder, er der en unik mulighed for at fastholde fokus på 
dette. Dette – suppleret med en styrket vaccinationsindsats - bidrager ikke 
blot til mindre sygdom i samfundet generelt, men også til mere tryghed hos 
medarbejdere og borgere. Med henblik på at fastholde og styrke fokus på 
hygiejne afsættes 520.000 kr. i 2021 og frem til en special- eller 
diplomuddannet hygiejnesygeplejerske. Desuden afsættes der 10.000 kr. i 
2021 og frem til annoncering, reklame og oplysningskampagne i 
forbindelse med styrket vaccinationsindsats. 
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Forslag om styrket alkoholindsats 
Det er en anbefaling i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke for alkohol, 
at kommunen understøtter de nationale informationskampagner om 
alkohol ved at benytte det nationale fokus som afsæt til at styrke 
kommunale informations- og forebyggelsesindsatser om alkohol. 
 
I forslaget om den mellemste model suppleres den nuværende 
alkoholforebyggelsesindsats (se bilag 2) med en beslutning om, at 
Hørsholm Kommune aktivt deltager og understøtter årlige nationale 
alkoholkampagner, fx Sundhedsstyrelsens kampagne ’Hvid januar’ samt i 
samarbejde med interesseorganisationen ’Alkohol og Samfund’. Se 
uddybning af modellen i bilag 2. I den mellemste model foreslås det, at der 
afsættes 100.000 kr. i 2021 og frem til at sikre formidling af information til 
særlige målgrupper og indenfor særlige arenaer samt indgå samarbejde 
med ’Alkohol og Samfund’ om kampagner og informationsmateriale, 
plakater m.v. med det formål at sætte særligt fokus på alkohol, fx i en 
bestemt uge eller måned i løbet af året. 
 
I forslaget om en udvidet model suppleres den mellemste model med en 
tværgående organisering, der skal arbejde med at afdække, dels i hvor høj 
grad kommunen lever op til diverse anbefalinger - og dels hvilke indsatser 
og fokusområder, der med fordel kan arbejdes med at styrke fremadrettet.  
Det foreslås i modellen, at der afsættes 250.000 kr. i 2021 og frem. 
 
Udkast til tekstbidrag om styrkelse af forebyggelse på alkoholområdet 
(mellem model) 
Der afsættes 100.000 kr. 2021 og frem med henblik på, at Hørsholm 
deltager aktivt og understøtter de årlige nationale alkoholkampagner, fx 
Sundhedsstyrelsens kampagne ’Hvid januar’ samt i relevante indsatser i 
samarbejde med interesseorganisationen ’Alkohol og Samfund’, bl.a. om 
formidling af information til særlige målgrupper og indenfor særlige 
arenaer. 
 
Udkast til tekstbidrag om styrkelse af forebyggelse på alkoholområdet 
(udvidet model) 
Der afsættes 250.000 kr. 2021 og frem med henblik på, at Hørsholm 
deltager aktivt og understøtter de årlige nationale alkoholkampagner, fx 
Sundhedsstyrelsens kampagne ’Hvid januar’ samt i relevante indsatser i 
samarbejde med interesseorganisationen ’Alkohol og Samfund’, bl.a. om 
formidling af information til særlige målgrupper og indenfor særlige 
arenaer. Derudover etableres der en tværgående organisering, der skal 
afdække hvilke indsatser og fokusområder, der med fordel kan arbejdes 
med at styrke fremadrettet på alkoholområdet. 
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Bilag 1 – Beskrivelse af tre modelforslag til styrket hygiejneindsats 
 

Minimumsmodel 
 

Den nuværende hygiejneindsats fortsætter, som den 
er organiseret i dag. Det vil sige, at der fortsat er en 
hygiejneorganisation i form af et 
hygiejnekoordinationsudvalg og et hygiejnenetværk 
på tværs af fagcentrene. 
 
Eksempler på konkrete indsatser 

o Aktiv deltagelse i hygiejneaktiviteter, fx 
hygiejneugen uge 38 

o Afvikling af netværksmøder 
o Igangsætte lokale hygiejneindsatser 
o Deltagelse i netværksmøder og konferencer 
o Sundhedsplejersken informerer om god 

hygiejne til nye familier. 
 
Økonomi 
Økonomien afholdes indenfor eksisterende ramme. 
 

Mellem model 
 

Kommunens hygiejneorganisation er en vigtig aktør i 
arbejdet med at sikre en god vaccinationsdækning, 
fx i forhold til influenzavaccination og 
børnevaccinationsprogrammet.  
 
I denne mellem model suppleres den nuværende 
hygiejneindsats og indsatser, som beskrevet i 
minimumsmodellen, med en styrket 
vaccinationsindsats, der i forlængelse af det seneste 
vaccinationsprogram blandt andet skal sikre, at 
kommunen når den nationale målsætning om 75 
procents vaccinationsdækning i forhold til 
influenzavaccination og vaccination mod 
pneumokokker (lungebetændelse). 
 
Eksempler på konkrete indsatser, hvor kommunen 
kan støtte op om god vaccinationsdækningi: 

o Sundhedsplejen informerer fortsat om 
børnevaccinationsprogrammet ved besøg 
hos børnefamilier og ved skoleundersøgelser 
og følger systematisk op på, om børnene 
følger børnevaccinationsprogrammet. 

o Personale på plejecentre, i hjemmeplejen, 
på bosteder mv. informerer borgere i 
risikogrupper om de gratis 
vaccinationstilbud og faciliterer, at borgerne 
kan blive vaccineret.  

o Borgerne oplyses gennem 
oplysningsindsatser om de gratis 
vaccinationstilbud og om, hvor borgerne kan 
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blive vaccineret, fx ved at støtte op og indgå 
aktivt i de oplysningskampagner, der 
udsendes fra Sundhedsstyrelsen. Facebook-
opslag, pressemeddelelser, nyheder på 
hjemmesiden mm. 

o I samarbejde fastlægger kommunens 
hygiejneorganisation og 
arbejdsmiljøorganisationen, hvilke 
personalegrupper der bør vaccineres, fx 
mod hepatitis B. 

 
Sundhedsstyrelsen anbefaler i forebyggelsespakken, 
at kommunen har adgang til hygiejnekompetencer 
svarende til en special- eller diplomuddannet 
hygiejnesygeplejerske. I dette forslag udvides 
minimumsmodellen yderligere med ansættelse af en 
hygiejnesygeplejerske, der skal fungere som 
projektleder og tovholder for hele hygiejneområdet. 
Hygiejnesygeplejersken ansættes i et fællesskab 
med en anden kommune. 
 
Økonomi 

• 260.000 kr. i 2021 og frem til ansættelse af 
en special- eller diplomuddannet 
hygiejnesygeplejerske, som ansættes i et 
fællesskab med en anden kommune samt 

• 10.000 kr. i 2021 og frem til annoncering, 
reklame og oplysningskampagne i 
forbindelse med styrket vaccinationsindsats.  

 
I alt 270.000 kr. i 2021 og frem.  
 

Udvidet model 
 

Den nuværende hygiejneindsats suppleres med en 
styrket vaccinationsindsats, der i forlængelse af det 
seneste vaccinationsprogram skal sikre, at 
kommunen når den nationale målsætning om 75 
procents vaccinationsdækning i forhold til 
influenzavaccination og vaccination mod 
pneumokokker (lungebetændelse). 
 
Sundhedsstyrelsen anbefaler i forebyggelsespakken, 
at kommunen har adgang til hygiejnekompetencer 
svarende til en special- eller diplomuddannet 
hygiejnesygeplejerske. I dette forslag udvides den 
mellem model yderligere med ansættelse af en 
hygiejnesygeplejerske, der skal fungere som 
projektleder og tovholder for hele hygiejneområdet.  
 
Eksempler på konkrete indsatser udover indsatser 
nævnt i en mellem model: 
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• Ansættelse af en hygiejnesygeplejerske, hvis 
formål er at tilføre kompetencer og 
ressourcer til hygiejneindsatsen i hele 
kommunen.  

 
Eksempler på indsatser ved hygiejnesygeplejerske: 

• Rådgivning om infektionshygiejne ved 
nybygning og renovering 

• Indgå i udbud og indkøbsaftaler  
• Overvågning og rådgivning ved 

smitteudbrud mht. afbrydelse af 
smittekæder 

• Overvågning og rådgivning samt opfølgning 
ved multiresistente bakterier med henblik 
på korrekt brug af værnemidler 

• Særligt fokus på hygiejne og forebyggelse af 
infektioner hos ældre på plejecentre og i 
hjemmeplejen, fx urinvejsinfektioner, fnat, 
influenza, lungebetændelser mm. 

• Særligt fokus på hygiejne og forebyggelse af 
infektioner hos børn i daginstitutioner eller 
skoler fx forkølelse, influenza, 
mellemørebetændelse, som er den 
hyppigste årsag til akut sygdom og mave-
tarm-infektioner, som er den næst hyppigste 
årsag til akut sygdom. 

• Hygiejnetilsyn på skoler, dagtilbud, 
plejecentre mfl. og udarbejdelse af 
handleplaner  

• Projektledelse af projekter i forhold til 
nedsættelse af antibiotikaforbrug fx ved 
urinvejsinfektion hos ældre 

• Projektledelse i forhold til forebyggelse af 
indlæggelser fx pga. nedre 
luftvejssygdomme 

• Indsatser kan rettes mod både borgere og 
medarbejdere. 

 
Økonomi 

• 520.000 kr. i 2021 og frem til ansættelse af 
en special- eller diplomuddannet 
hygiejnesygeplejerske. 

• 10.000 kr. i 2021 og frem til annoncering, 
reklame og oplysningskampagne i 
forbindelse med styrket vaccinationsindsats.  

 
I alt 530.000 kr. i 2021 og frem. 
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Bilag 2 - Beskrivelse af tre modelforslag til styrket alkoholindsats 
 

Minimumsmodel 
 

Den nuværende alkoholforebyggelsesindsats 
fortsætter. 
 
Eksempler på konkrete indsatser 

o Opsporende samtale om alkohol i 
forbindelse med afklarende samtale på 
rehabiliteringsområdet. 

o Fokus i de forebyggende hjemmebesøg. 
o Sporadisk opbakning til nationale 

alkoholkampagner. 
o Abstinensbehandling i eget hjem ved 

Abstinensteamet 
o Tilbud om gratis rådgivning, vejledning og 

behandling til borgere med alkoholmisbrug 
eller pårørende til borgere i 
behandlingsforløb ved Hørsholm 
Misbrugsambulatorium. 

o Vejledning om tilbud til børn i familier med 
misbrugsproblematikker 

o SSP arbejde på skoler og i byen: 
o Forebyggelse af misbrug og fremme 

sund kultur omkring rusmidler, 
herunder kampagner og rådgivning 
om alkohol og stoffer.  

o Undervisning i alkohol, stoffer og blå 
mandag for elever og forældre i 8. 
klasse. 

o Undervisning i festkultur og 
stoffer/alkoholundervisning for 
udvalgte 9. klasser og 1.g 

o Rådgivning til forældre og unge. 
 
Økonomi 
Økonomien afholdes indenfor eksisterende ramme. 
 

Mellem model 
 

Det er en anbefaling i Sundhedsstyrelsens 
forebyggelsespakke for alkohol, at kommunen 
understøtter de nationale informationskampagner 
om alkohol ved at benytte det nationale fokus som 
afsæt til at styrke kommunale informations- og 
forebyggelsesindsatser om alkohol.  
 
I dette forslag om en mellem model suppleres den 
nuværende alkoholforebyggelsesindsats med en 
beslutning om, at Hørsholm aktivt deltager og 
understøtter årlige nationale alkoholkampagner, fx 
Sundhedsstyrelsens kampagne Hvid januar samt i 
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samarbejde med interesseorganisationen ’Alkohol 
og Samfund’.  
 
Eksempler på konkrete indsatser, hvor kommunen 
kan støtte op om nationale alkoholkampagnerii: 

• Formidle information til særlige målgrupper 
og indenfor særlige arenaer. 

• Samarbejde med ’Alkohol og Samfund’ om 
kampagner og informationsmateriale, 
plakater m.v. med det formål at sætte 
særligt fokus på alkohol i eks. en bestemt 
uge i løbet af året. 

 
Økonomi 
100.000 kr. i 2021 og frem. 
 

Udvidet model 
 

Den nuværende alkoholforebyggelsesindsats samt 
opbakning til nationale alkoholkampagner og 
samarbejde med Alkohol og Sundhed suppleres med 
en tværgående organisering, der skal arbejde med 
dels at afdække i hvor høj grad kommunen lever op 
til diverse anbefalinger og hvilke indsatser og 
fokusområder, der med fordel kan arbejdes med at 
styrke.  
 
Eksempler på konkrete indsatser: 

• Politisk opbakning på tværs af alle fagudvalg. 
• Etablering af en tværgående organisering 

med repræsentanter fra alle fagcentre.  
• Afdækning af implementeringsgrad for 

diverse anbefalinger indenfor 
alkoholforebyggelsesområdet. 

• Udarbejdelse af en tværgående strategi for 
nye indsatser, der kan igangsættes. 

 
Økonomi 
250.000 kr. i 2021 og frem. 
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Politisk bestilling, spørgsmål 56   
 
Spørgsmål 
Indsats for elever med særlige forudsætninger. Indsats? Pris? 
 
Svar 
Fra skoleåret 2006/2007 har der været afsat midler til elever med særlige 
forudsætninger. Midlerne var afsat til et samlet undervisningstilbud én 
gang om ugen til børn med særlige forudsætninger. 
 
Tilbuddet har efterfølgende været indarbejdet i den differentierede 
almenundervisning. 
 
I Budgetaftale 2018-2021 blev midlerne omlagt til talentudvikling af børn 
og unge i Hørsholm Kommune.  
 
I Budgetaftale 2019-2022 blev talentudviklingspuljen nedlagt og skolerne 
arbejder fortsat med, at børn med særlige forudsætninger indgår i den 
almene undervisning og tilgodeses gennem undervisningsdifferentiering. 
 
En genbevilling af midlerne kan understøtte skolerne i deres eksisterende 
samarbejde med Rungsted Gymnasium samt tilbud om ATU-forløb 
(juniortalent) til flere elever. Midlerne kan herudover dække fx løn- og 
materialeudgifter til Astra science talenter og Unge Forskere samt 
Videnskabsklubben. 
 
De tidligere midler til talentudvikling udgør ca. 240.000 kr. i 2021 
prisniveau. 
 

 

Notat 
Politisk bestilling, spørgsmål 56  
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Politisk bestilling, spørgsmål 57 
 
Spørgsmål 
Ekstra normering på 0-6 års området. Hvor meget vil det betyde for de 
enkelte daginstitutioner (forskellige scenarier for budgettilførsel)  inkl. 
forældrebetaling? 
 
Svar 
Normering er i daglig tale lig med en opgørelse af forholdet mellem 
antallet af pædagogisk personale og antallet af børn. Ved at tilføre ekstra 
midler til dagtilbudsområdet kan der ansættes mere pædagogisk 
personale. 
 
Hvis der fx tilføres 1 mio. kr. ekstra årligt til dagtilbuddene, er det lig med 
en samlet forøgelse i det pædagogiske personale svarende til 2,03 
fuldtidsstillinger, hvis opkrævning af forældrebetaling fastholdes på 25% af 
de samlede omkostninger. Da det samlede omkostningsniveau stiger, vil 
taksterne stige med 163 kr. for en vuggestueplads og 76 kr. for en 
børnehaveplads1. 
 
I nedenstående tabeller er vist henholdsvis forøgelsen i det pædagogiske 
personale og forældrebetalingen ved forskellige scenarier for tilførsel af 
ekstra midler til dagtilbuddene fra 2021 og frem. I alle eksemplerne udgør 
forældrebetalingen 25%, hvilket er det maksimalt mulige inden for 
dagtilbudslovens ramme, og som pt. er niveauet i Hørsholm Kommune. 
  

 
1 Bemærk at tilførslen af midler vil betyde en merudgift til betaling af pladser i de 
private institutioner, da de skal modtage et tilskud, som afspejler det kommunale 
omkostningsniveau. Omvendt vil tilførslen betyde en merindtægt grundet 
stigningen i forældrebetalingen. De to afledte effekter af en tilførsel af midler til 
dagtilbuddene opvejer dog stort set hinanden, og er derfor ikke medtaget i 
eksemplet. 

 

Notat 
Politisk bestilling, spørgsmål 57 
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Tabel 1. Årlig stigning i fuldtidsansat pædagogisk personel ved tilførsel af 
flere midler til daginstitutionerne i Hørsholm Kommune fra 2021 og frem 
Dagtilbud / 
scenarier 

1. mio. kr. 2. mio. kr. 3. mio. kr. 4. mio. kr. 

Ulvemosehuset 0,11 0,22 0,33 0,44 
Jægerhuset 0,18 0,36 0,55 0,73 
Skovvænget 0,21 0,42 0,64 0,85 
Mariehøj 0,21 0,42 0,63 0,84 
Alsvej 0,20 0,40 0,61 0,81 
Æblegården 0,23 0,46 0,69 0,92 
Hørsholm 
Børnegård 0,19 0,38 0,56 0,75 
Regnbuen 0,30 0,61 0,91 1,21 
Solhuset 0,29 0,58 0,87 1,16 
Løvehuset 0,10 0,21 0,31 0,42 
I alt 2,03 4,06 6,10 8,13 
Kilde: Hørsholm Kommune, Center for Økonomi og Personale 
 
Tabel 2. Månedlig forældrebetaling ved tilførsel af flere midler til 
daginstitutionerne i Hørsholm Kommune fra 2021 og frem 
Scenarier / 
dagtilbud 

Vuggestue Børnehave 

0. mio. kr.  3.390 1.695 
1. mio. kr. 3.553 1.771 
2. mio. kr. 3.715 1.848 
3. mio. kr. 3.878 1.924 
4. mio. kr. 4.041 2.000 
Kilde: Hørsholm Kommune, Center for Økonomi og Personale 
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ØU 58: Konvertering af driftsbudgetter til anlægsbudgetter 
 
 

Spørgsmål 
Hvilke muligheder er der for at konvertere driftsbudgetter til anlægsbudgetter? 
 
Svar 
På Miljø- og Planlægningsudvalgets område, er det muligt at flytte driftsbudgettet 
til anlægsbudgetter på i alt 4.857.900 kr. fordelt på følgende områder: 
 
Belægningsarbejder: Der er afsat 3.673.500 kr. årligt på driftsbudgettet til 
belægningsarbejder, som med fordel kan konverteres til anlæg, så det følger 
princippet for 2020, hvor budgettet blev konverteret til anlæg i forbindelse med 
Covid-19 lånefinansierede anlæg. 
 
Vejafvanding: Det vurderes at der årligt udføres levetidsforlængende arbejder på 
vejafvandingsnettet for ca. 600.000 kr., så det vil være muligt at konvertere et 
budget til anlæg svarende hertil.  
 
Trafiksikkerhedstiltag: På driftsbudgettet er der afsat en pulje til 
trafiksikkerhedstiltag på 314.200 kr. årligt i perioden 2021-2023, som kan 
konverteres til anlæg.  
 
Blomstrende bybillede: På driftsbudgettet er der afsat 103.000 kr. årligt til 
blomstrende bybillede, som kan konverteres til anlæg. 
 
Større planlagte driftsopgaver: På driftsbudgettet for de grønne områder, er der 
afsat en pulje på 167.200 kr. årligt til større planlagt driftsopgaver, som har 
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karakter af ny anlæg, da budgettet f.eks. kan anvendes til etablering af nye 
blomsterbede m.v.  
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Spørgsmål 
Er der servicestandarder eller andet vedr. aften - og natnormering på 
plejecentre, eller kan ledelsen frit prioritere inden for plejecentrets 
samlede økonomiske budgetramme?  
 
Svar 
Der er tidligere i baggrundsnotat udsendt til KB den 19. august 2020 
orienteret om normeringen i dag, aften og nattetimerne på kommunens 
fire plejecentre, herunder om at der ikke findes officielle opgørelser over 
normeringer på plejecentre i Danmark. Samtidig blev der henvist til, at 
VIVE for FOA og Ældre Sagen har foretaget undersøgelser herom i hhv. 
2017 og 2019.  
 
Det påpeges i baggrundsnotatet også, at der ikke findes opgørelser for 
normeringerne specificeret for hvert enkelt plejecenter i Hørsholm. Det 
skyldes, at plejecentrene tildeles budget til medarbejdernormering efter 
en rammestyringsmodel, og at antallet af medarbejdere på arbejde over 
døgnet og ugen varierer afhængigt af konkrete forhold på plejecentret, 
herunder fx plejecentrenes fysiske rammer, beboersammensætningen og 
beboernes behov.  
 
Det betyder fx, at der vil være brug for færre medarbejdere i fremmøde i 
nogle af døgnets ydertimer, hvis boligerne er placeret på en lang gang, end 
hvis boligerne er placeret i mindre og adskilte bo-enheder eller på flere 
etager. Det betyder også, at normeringen over døgnet kan ændre sig 
løbende. Hvis der fx er en beboer, der har behov for meget hjælp om 
aftenen, vil der kunne flyttes ressourcer fra dagvagten til aftenvagten i en 
periode.  
 
Den økonomiske drift af plejecentrene i Hørsholm Kommune fra centralt 
hold er bygget op omkring en budgetmodel, som hviler på kommunens 
rammestyringsmodel og blev implementeret pr. 1. januar 2020. 
Udarbejdelse af budgetmodellen er sket i samarbejde med 
plejecenterlederne, og er bl.a. udarbejdet mhp. etablering af en række 
grundnormeringer, herunder en mulighed for at søge et puljebidrag til 
brug for dækning af merudgifter til borgere med særlige behov. 
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Administrationen har i råderumsforslag SSU9 beskrevet, hvordan der kan 
foretages en reduktion af normeringen på centrene, som det enkelte 
plejecenter kan effektuere fx ved at nednormere i dagvagten – dog med 
hensyntagen til centrenes opbygning. 
 
Samtidig er der fra politisk side anmodet om, at der udarbejdes et 
driftsønske vedr. en opnormering på plejecentrene i aftenvagten, hvorfor 
administrationen har udarbejdet budgetønske SSU1, hvor udgiften til en 
opnormering fremlægges. 
 
Administrationen kan ikke anbefale, at man fra politisk hold detailstyrer, 
hvordan de enkelte plejecentres daglige drift planlægges og konkret 
håndteres, herunder normeringer hen over døgnet og efterlevelse af de 
politisk fastsatte kvalitetsstandarder. Det kan dog foreslås, at SSU i løbet af 
2021 – bl.a. med baggrund i de bebudede landspolitiske signaler på 
ældreområdet - og i tæt dialog med plejecenterlederne - tager en 
drøftelse af normeringerne på kommunens plejecentre mhp. at opfange 
og imødekomme evt. politiske tilkendegivelser og ønsker.   
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Besvarelse på spørgsmål 60 til budgetforhandlinger vedr. budget 
2021 – 2024 
 
 
Spørgsmål nr. 60: 
"Direktionsvurdering af at reducere lønbudgettet med 1 mio. kr. yderligere 
på jobcentret konto 6 -  i forhold til produktivitet og effektivitet". 
 
Svar: 
 
Omkostningerne ved at spare yderligere på myndighedsbudgettet på 
beskæftigelsesområdet vil efter direktionens vurdering være en 
kvalitetsreduktion, der vil medføre en faldende effekt og – netto – stigende 
udgifter på det samlede serviceområde, dvs. inkl. forsørgelsesudgifter. 
 
En række evalueringer og forskningsresultater dokumenterer, at tidlige og 
hyppige samtaler har positive beskæftigelseseffekter. Det er dokumen-
teret1, at det er afgørende, at samtalerne gennemføres med høj kvalitet, så 
borgere og kommuner opnår det fulde udbytte af dette myndigheds-
arbejde. 
 
Studier har ligeledes vist, at samtaler med fokus på rådgivning har større 
effekt end samtaler med fokus på rådighedsvurdering. Dermed bliver 
medarbejdernes evne til at rådgive, coache og motivere borgerne i 
jobrettede samtaler en afgørende løftestang for at sikre en effektiv 
beskæftigelsesindsats. 
 
På beskæftigelsesområdet i Hørsholm har den eksterne konsulentanalyse 
allerede dannet grundlag for ret betydelige spareforslag, og direktionen 
vurderer umiddelbart, at yderligere reduktion udover, hvad  konsulenterne 
har peget på, vil nødvendiggøre en produktivitetsstigning og en kvalitets-
reduktion, der vil medføre en ringere effekt, der igen vil udhule besparelsen. 
 

 
1 Bl.a. af Rambøll/Mannaz: Læring og erfaringer fra projekt Jobrettet Samtale 2, 
2018 (evaluering af STAR-projekt) 
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Kvalitetsreduktionen vil ligge i, at kontaktforløbet ved et yderligere forøget 
produktivitetskrav i højere grad reduceres til at være en løbende rådigheds-
vurdering med fokus på dokumenteret vejledning i ret og pligt. Der vil blive 
forringet mulighed for at rådgive, coache og motivere borgerne i deres 
jobsøgning og f.eks. udfordre borgerne på deres jobønsker og ift. nødven-
digheden af brancheskifte. 
 
En evt. sparet million kr. ligger på servicerammen. De afledte merudgifter 
til forsørgelse ligger uden for servicerammen, men påvirker kommunens 
økonomi krone til krone som udgifter. 
 
De produktivitetskrav, som følger af konsulentvurderingerne og er en del af 
råderumsforslagene, stiller allerede i deres nuværende størrelse krav om 
store omstillinger i jobcentret. Hertil kommer, at ledigheden er steget 
meget betydeligt i den seneste tid, hvilket i realiteten giver jobcentret 
endnu et krav om produktivitetsforbedringer, der ikke er beskrevet noget 
sted. 
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Svar på spørgsmål i forhold til teknisk korrektion vedr. hjælpemidler 
samt respirationsteam 
 
Spørgsmål 
Muligheder for at reducere i udgifterne til hjælpemiddelområdet og 
respirationsteam via. Fx. Ændret serviceniveau og/eller visitationspraksis. 

 
 

Svar 
Den samlede (og fremadrettede) budgetubalance for såvel 
hjælpemiddelområdet som respirationsteamet har tidligere år været 
håndteret indenfor politikområdets samlede budgetramme. Dette har 
kunne lade sig gøre ved hjælp af ikke-budgetlagte merindtægter fra køb og 
salg af pladser. Denne mulighed findes ikke fremover, da det er besluttet 
at implementere en ny takstmodel for området, hvor budgetterne er 
blevet genberegnet og justeret til korrekt niveau. Skal Center for Sundhed 
og Omsorg selv finansiere det manglende budget til hjælpemidler og 
respirationsteamet for 2021 på ca. 3 mio. kr., vil serviceniveauet skulle 
reduceres tilsvarende på andre områder. 

Hjælpemiddelområdet har som tidligere oplyst været presset 
budgetmæssigt gennem flere år, som følge af en stigende efterspørgsel. 
Bevilling af hjælpemidler er reguleret af lovgivning, og det er derfor ikke 
muligt at reducere kommunens serviceniveau eller visitationspraksis på 
området. 

Det vurderes, at hjælpemiddelområdet vil være under et fortsat pres i 
2020 og frem, og det forventede regnskabsresultat for 2020 er således på 
nuværende tidspunkt, at 2020 vil være på niveau med regnskabet for 
tidligere år. Administrationen anbefaler i forlængelse heraf, at der i 
forbindelse med budgetforhandlingerne 2021-24 foretages en permanent 
genopretning af området på 2 mio. kr. 

Udover hjælpemiddelområdet har respirationsteamet gennem en længere 
periode været økonomisk udfordret. Respirationsteamet er kommunens 
enhed, der hjælper borgere, som har brug for døgnovervågning på grund 
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af respirationsproblemer. Teamet forventer et merforbrug på 1 mio. kr. i 
2020, som svarer til tidligere års merforbrug. Området har været 
kendetegnet ved store udsving, og der har derfor ikke været afsat særskilt 
budget til respirationsteamet. De seneste år har der været et merforbrug 
på området, og det anbefales på den baggrund, at der foretages en 
permanent genopretning af området. 

Sammenfatning 

Budgetubalancen for såvel hjælpemiddelområdet som respirationsteamet 
har tidligere år været håndteret indenfor politikområdets samlede 
budgetramme. Dette har kunne lade sig gøre ved hjælp af ikke-
budgetlagte merindtægter fra køb og salg af pladser. Denne mulighed 
findes ikke fremover, da det er besluttet at implemente en ny takstmodel 
for området, hvor budgetterne er blevet genberegnet og justeret til 
korrekt niveau.  

Administrationen skal – såfremt det skønnes nødvendigt – pege på, at en 
evt. afhjælpning af en samlet ubalance på Sundheds- og Seniorudvalgets 
område kan hentes ved gennemførsel af hhv. SSU2: Ophør af indsatsen 
omsorg og aktiviteter i hjemmeplejen og SSU12: Reduktion i 
serviceniveauet på indsatser under praktisk hjælp i hjemmeplejen gennem 
skærpede visitationskriterier. 
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