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1. Indledning
Byrådet vedtog 69 forandringer med budgetaftalen for 2021, hertil kommer at der ved 1.
budgetopfølgning 2021 blev overført 10 forandringer fra 2020. Der er således 79 forandringer i
alt, og der bliver fulgt op på alle forandringerne i forbindelse med de tre årlige
budgetopfølgninger. Dette bilag giver en status på alle forandringerne.
Fagudvalgene vil fortsat lave politikkontrol på flere af forandringerne, hvor de får en mere
uddybende præsentation af indholdet og status på implementeringen af de enkelte
forandringer.
I dette bilag er der i afsnit 2 et visuelt overblik over, hvor langt administrationen er med at
implementere forandringerne. Der er lavet en overordnet tidsplan for implementeringen af alle
forandringerne, og status på implementeringen er vurderet i forhold til disse tidsplaner.
Forandringerne er sorteret efter implementeringsstatus, så de forandringer, som endnu ikke er
påbegyndt, står øverst, mens de afsluttede forandringer står nederst i skemaet. Der er anvendt
nedenstående skala for status på implementeringen:
Tabel 1: Skala for status på implementering af forandringer
Skala Betydning
Uddybende bemærkninger
1
Ikke
Da ikke alle forandringer skal være implementeret på samme tid, vil
påbegyndt
der være nogle af forandringerne, som i begyndelsen af året ikke er
påbegyndt. Disse forandringer vil få en mørkerød markering.
2
3
4
5

Bagefter
tidsplan
Følger
tidsplan
Foran
tidsplan
Afsluttet

Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Forandringer, som omhandler en effektivisering, vil få en grøn status,
når effektiviseringskravet er udmøntet i budgettet. Dette selvom
kontrakt- og aftaleholdere herefter har en opgave med at få
implementeret de reelle effektiviseringer i driften.

I afsnit 3 er der givet en kort status på alle forandringerne på udvalgenes område. Der bliver
givet en status ved 1., 2. og 3. budgetopfølgning samt en afsluttende status i forbindelse med
regnskab 2021. Forandringerne har beholdt nummereringen fra budgetaftalen, og de overførte
forandringer får en fortløbende nummerering.
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2. Overblik over forandringer
Tabel 1 Overblik over status på forandringer
Nr. Forandring

Status Udvalg

67 Udbud af Søkilde

1 Økonomi

68 Bofællesskaber som led i realisering af Skanderborg
Kommunes Boligpolitik
70 Implementering af national strategi for telemedicinsk
hjemmemonitorering til borger med KOL
7 Akutpladser, der lever op til nationale
kvalitetsstandarder
48 Investering i reduceret varighed på ydelse for Adagpengemodtagere

1 Økonomi

50 Flere unge i uddannelse og job via en intensiveret
uddannelses- og beskæftigelsesindsats for
aldersgruppen 15-30 år
51 Færre borgere på sygedagpenge og i
jobafklaringsforløb
52 Beskæftigelsesfremmende tiltag på
integrationsområdet
56 Fleksible og bæredygtige modulbyggerier
76 Fokus på salg af kommunale bygninger
79 Kørselsordninger

1 Social
2 Social
2 Kultur,
Sundhed og
Beskæftigelse
2 Kultur,
Sundhed og
Beskæftigelse
2 Kultur,
Sundhed og
Beskæftigelse
2 Kultur,
Sundhed og
Beskæftigelse
2 Undervisning
og børn
2 Økonomi

1 Styrkelse af klimapuljen

2 Undervisning
og børn,
KSB, Social,
Miljø og plan
3 Miljø og plan

2 El-busser i Skanderborg fra 2022 (rute 21)

3 Miljø og plan

3 Klimatilpasningsplan: Kortlægning af nye områder
som er i fare for oversvømmelse
8 Håndtering af varig ubalance på politikområdet
Borgere med fysiske og psykiske handicap
9 Aktivitetsmodel på handicap- og psykiatriområdet

3 Miljø og plan

10 Tilbud om træning i varmt vand som et voksenspecialundervisningstilbud
12 Dialog med landsbyer og byer
16 Sammenlægning af Bostederne og Socialpsykiatrien,
sammenlægning af sundhedsområdet i Ældre &
Handicap og flytning af Kjærsholm og psykiatrisk
Brobygger fra Ældre & Handicap til Beskæftigelse &
Sundhed
17 Reduktion af formands- og udvalgsvederlag
22 Samarbejdsaftale med Den Fri Hestehaveskole bringes
til ophør

3 Social
3 Økonomi
3 Social
3 Kultur,
Sundhed og
Beskæftigelse
3 Social og
Kultur,
Sundhed og
Beskæftigelse
3 Økonomi
3 Kultur,
Sundhed og
Beskæftigelse
5

23 Styrket behandling af sager om regres i
sygedagpengesager
27 Rekruttering og fastholdelse af personale på ældre-,
handicap- og socialpsykiatriområdet
28 Større fokus på motion og natur i indsatserne på
beskæftigelses- og sundhedsområdet
30 Øget indsats for at reducere sygefravær - herunder
især sygefraværet på ældre- og handicapområdet
33 Omlægning af ressourcer til håndtering af borgere på
plejecentre med uhensigtsmæssig adfærd
34 Pilotprojekt vedrørende tryg hjemkomst for ældre til
egen bolig ved hjælp af en målrettet indsats
35 Beskrivelse af bemandingen på Skanderborg
Kommunes plejecentre
36 En helhedsplan på handicapområdet med afsæt i
faglige og økonomiske forudsætninger og
prioriteringer
37 Afdækning af sundhedsstatus blandt borgere med
handicap og praksis for sundhedstjek med henblik på
styrkelse af lighed i sundhed
39 På sporet af den lokale kulturarv
46 Øget dimensionering vedrørende SOSU-elever
49 Revisitering af borgere i midlertidige botilbud
(servicelovens §107)

3 Økonomi
3 Social
3 Kultur,
Sundhed og
Beskæftigelse
3 Økonomi
3 Social
3 Social
3 Økonomi
3 Social
3 Social
3 Kultur,
Sundhed og
Beskæftigelse
3 Social

58 Klimaskov og klimaskole

3 Kultur,
Sundhed og
Beskæftigelse
3 Kultur,
Sundhed og
Beskæftigelse
3 Kultur,
Sundhed og
Beskæftigelse
3 Miljø og plan

59 Biodiversitet

3 Miljø og plan

60 El-biler

3 Miljø og plan

61 Fælleden som idrætscenter

3 Kultur,
Sundhed og
Beskæftigelse
3 Kultur,
Sundhed og
Beskæftigelse
3 Kultur,
Sundhed og
Beskæftigelse
3 Økonomi

53 Beskæftigelsesindsatsen reduceres
54 Investering i intensiv indsats over for borgere på
kontanthjælp (JobFirst 2)

62 Udvikling af svømmefaciliteter i Skanderborg
63 Idræts- og kulturfaciliteter i et tiårigt perspektiv
64 Omdannelse af Sølund
65 Bibliotekernes rolle som lokalt samlings- og
aktivitetssted
66 Plejeboliger i Galten-Skovby
69 Etablering af legepladser og lignende til fysisk aktivitet
for børn og unge i byernes centrum.

3 Kultur,
Sundhed og
Beskæftigelse
3 Social
3 Miljø og plan
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71 To produktionskøkkener i stedet for fem

3 Social

72 Harmonisering af boliger i Ry og Galten fra
plejeboliger til ældreboliger på lige fod med øvrige
ældreboliger i kommunen
73 Klimapulje

3 Social

74 Implementering af stærke dagtilbud

3 Undervisning
og børn
3 Økonomi

75 Samarbejde med Eisenach
5 Styrkede fraværsindsatser
44 Mulighed for styrket brug af praktik i folkeskolen
77 Fortsat arbejde med helhedsplan for Himmelbjerget
4 Branding af Skanderborg Kommune ved aktiviteter i
regi af Skanderborg Håndbold
6 Annullering af besparelsen vedrørende justering af
demografimodeller
11 Pulje til fritidspas og særlige ferieaktiviteter

3 Miljø og plan

4 Undervisning
og børn
4 Undervisning
og børn
4 Økonomi
5 Økonomi
5 Økonomi

13 Skattestigning

5 Kultur,
Sundhed og
Beskæftigelse
5 Økonomi

14 Kompensation for demografi i økonomiaftalen

5 Økonomi

15 Usikkerheder omkring effekter af udligningsreformen

5 Økonomi

18 Bortfald af centrale midler til digital
kompetenceudvikling
19 Øget egenbetaling til aktivitet og træning efter
Servicelovens § 86
20 Afskaffelse af gratis adgang til drikkevarer på
plejecentrene
21 Fast tilknytning af læger på plejecentre - budget
reduceres til faktiske udgifter (værdighedsmidler)
24 Integrationsteamet/-indsatsen reduceres

5 Økonomi

25 Reduktion af serviceniveauet i administrationen

5 Økonomi

26 Bortfald af frugtordning på Fælleden

5 Økonomi

29 Analyse af behovet for særskilt budgetmodel for
specialtilbuddene
31 Analyse af demografimodel for børne- og
omsorgstandplejen
32 Analyse af en demografimodel for Sundhedstjenesten

5 Økonomi

38 Analyse af en demografimodel for hjælpemidler

5 Økonomi

40 Skulpturby Galten

5 Kultur,
Sundhed og
Beskæftigelse
5 Kultur,
Sundhed og
Beskæftigelse
5 Økonomi

41 Vestermølle - driftsmæssig ubalance
42 Analyse af en demografimodel for administrationen
43 Ordblindeindsats - Ung til ung

5 Social
5 Social
5 Social
5 Økonomi

5 Økonomi
5 Økonomi

5 Undervisning
og børn
7

45 Opstart af talentklasser på Niels Ebbesen Skolen
47 Ekstraordinær demografipulje på ældreområdet i 2021

5 Undervisning
og børn
5 Økonomi

55 Kvalificering af de afsatte beløb i
investeringsoversigten
57 Opsøgende grøn frontmedarbejder

5 Undervisning
og børn
5 Miljø og plan

78 Øget anvendelse af de obligatoriske indkøbsaftaler og
implementering af e-handelssystem

5 Økonomi
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3. Status på de enkelte forandringer
Socialudvalget
7. Akutpladser, der lever op til nationale kvalitetsstandarder
Ældre
Der etableres fire akutpladser tilknyttet de midlertidige døgndækkede pladser på
Plejecenter Kildegården. Akutpladser er midlertidige pladser, hvor hovedopgaven
er sygepleje efter Sundhedslovens §138. Sygeplejen leveres i overensstemmelse
med nationale kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i
hjemmesygeplejen. Med forandringen tilføres 1,8 mio. kr. til døgndækket
sygepleje og betaling af kostpenge for opholdet.
(Budgettet forøges med 1,828 mio. kr. årligt fra 2021)
Status 1. budgetopfølgning 2021

Budgettet er fordelt til Aktivitet og træning samt Vores Køkken.
Der er udarbejdet et kommissorium, der sætter rammen for arbejdet med
forandringen.
Der er udarbejdet forløbsbeskrivelse med udgangspunkt i national
kvalitetsstandard for kommunale akutpladser.
Der er aktuelt udfordringer med rekruttering sygeplejersker til akutpladserne. Da
fuld bemanding er en forudsætning for at kunne leve op til den nationale
kvalitetsstandard skubbes åbning af pladserne fra 1. marts 2021 til april/maj
2021.
Status 2. budgetopfølgning 2021

Da fuld bemanding er en forudsætning for at kunne leve op til den nationale
kvalitetsstandard har udfordringer med at rekruttere sygeplejersker medført, at
åbningen af pladserne er blevet skubbet. Der er på den baggrund lavet en
revideret tidsplan og det er nu planlagt, at pladserne tages i brug fra den 1. juli
2021.
Status 3. budgetopfølgning 2021
Status Regnskab 2021

8. Håndtering af varig ubalance på politikområdet Borgere med
fysiske og psykiske handicap
Borgere med fysiske og psykiske handicap
Det har inden for de senere år ikke være muligt at skabe balance mellem
udgifterne og det tildelte budget til området. Også i 2020 forventes en ubalance
og fremadrettet forventes ubalancen at vokse yderligere.
Med forandringen tilføres området 11,7 mio. kr. i 2021 og 11,4 mio. kr. i 2022 og
frem, svarende til restfinansieringsbehovet efter implementering af igangsat
handleplan. Handleplanen forventes at have en årseffekt på 7 mio. kr.
(Budgettet forøges med 11,715 mio. kr. i 2021 og 11,399 mio. kr. årligt fra 2022)
Status 1. budgetopfølgning 2021
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Der foreligger – som forventet - fortsat en økonomisk udfordring, hvor det er
hensigten, at tiltagene i den iværksatte handleplan skal finansiere denne primært tiltaget vedrørende opfølgning på sager, hvor der er bevilget midlertidigt
botilbud. Herudover er det forventningen, at den igangsatte analyse foretaget af
BDO medfører en række anbefalinger til yderligere tiltag, som kan have en
økonomisk effekt. BDO fremlægger den udarbejdede rapport med anbefalinger på
budgettema-mødet 22. marts 2021.
Status 2. budgetopfølgning 2021

Der er fortsat stort fokus på at imødekomme økonomiske udfordringer på
området. Fokus er især på tæt opfølgning på sager med borgere i midlertidige
botilbud. Herudover er det forventningen, at den af BDO udarbejdede analyse og
anbefalingerne herfra kan danne udgangspunkt for yderligere tiltad, som kan
medføre økonomisk effekt. Ifm. 1. budgetopfølgning er hjælpemiddelområdet
blevet udskilt fra handicap- og psykiatriområdet og indgår nu som selvstændig
bevilling under politikområdet Borgere med fysiske og psykiske handicap.
Status 3. budgetopfølgning 2021
Status Regnskab 2021

10. Tilbud om træning i varmt vand som et voksenspecialundervisningstilbud
Borgere med fysiske og psykiske handicap
Med forandringen genindføres tilbuddet om træning i varmt vand som et voksen
specialundervisningstilbud i Skanderborg Vandvirke. Til at dække udgiften til
genindførelse af svømmeundervisningen reserveres en ramme på 250.000 kr. fra
2024. (se spor 3 i budgetaftalen)
(Budgettet forøges med 250.000 kr. årligt fra 2024)
Status 1. budgetopfølgning 2021

Forandringen er først aktuel fra 2024, idet det forusætter opførelsen af
Skanderborg Vandvirke.
Status 2. budgetopfølgning 2021

Forandringen er først aktuel fra 2024, idet det forusætter opførelsen af
Skanderborg Vandvirke.
Status 3. budgetopfølgning 2021
Status Regnskab 2021

19. Øget egenbetaling til aktivitet og træning efter Servicelovens § 86
Ældre
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Ved at hæve egenbetalingen til transport til aktivitet og træning fra 28 kr. til 38
kr. pr tur øges indtægten med 109.000 kr. årligt, svarende til 36 %.
(Budgettet reduceres med 109.000 kr. i 2021)
Status 1. budgetopfølgning 2021

Budgettet er reduceret i 2021 ved Aktivitet og Træning. Forandringen er afsluttet.
Status 2. budgetopfølgning 2021

Afsluttet
Status 3. budgetopfølgning 2021
Status Regnskab 2021

20. Afskaffelse af gratis adgang til drikkevarer på plejecentrene
Ældre
Beboerne på kommunens plejecentre tilbydes i dag gratis adgang til mælk,
saftevand, juice og kaffe. Forandringen indebærer, at borgerne fremover (igen)
selv skal betale helt eller delvist for drikkevarer.
(Budgettet reduceres med 1,78 mio. kr. årligt fra 2021)
Status 1. budgetopfølgning 2021

Budgettet er reduceret i 2021. Drikkevarer opkræves gennem døgntaksten.
Forandringen er afsluttet.
Status 2. budgetopfølgning 2021

Afsluttet
Status 3. budgetopfølgning 2021
Status Regnskab 2021

21. Fast tilknytning af læger på plejecentre - budget reduceres til
faktiske udgifter (værdighedsmidler)
Ældre
Forandringen indebærer en reduktion af Værdighedsmidlerne med 0,275 mio. kr.
anvendt til fast tilknytning af læger på plejecentrene. Budgettet reduceres til de
faktiske udgifter.
(Budgettet reduceres med 206.000 kr. i 2021 og 275.000 kr. årligt fra 2022)
Status 1. budgetopfølgning 2021

Budgettet er reduceret i 2021. Forandringen er afsluttet.
Status 2. budgetopfølgning 2021

Afsluttet
Status 3. budgetopfølgning 2021
Status Regnskab 2021
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27. Rekruttering og fastholdelse af personale på ældre-, handicap- og
socialpsykiatriområdet
Tværgående
Skanderborg Kommunes ældreområde står (i lighed med de øvrige kommuners
ældreområder) over for massive udfordringer vedrørende rekruttering af
kvalificeret personale til håndtering af et stigende antal ældre. Ligeledes oplever
handicap- og socialpsykiatriområdet i stigende grad udfordringer med at
rekruttere kvalificeret personale. Dette gælder særligt de kommunale botilbud.
Derfor er det essentielt, at Skanderborg Kommune formår at fastholde dygtige
medarbejdere lidt længere og samtidig fokuserer på rekruttering af nye, dygtige
medarbejdere. Der er derfor en række igangværende og kommende initiativer,
som skal bidrage til løsning af udfordringen.
Status 1. budgetopfølgning 2021

Æ&H området har i samarbejde med HR-staben prioriteret at arbejde med blandt
andet følgende:
- God modtagelse og trivsel for elever og studerende
- God modtagelse af nye medarbejdere
- Fastholdelse af medarbejdere - herunder seniorer.
Der sættes endvidere aktuelt et særligt fokus på udfordringerne på det
specialiserede område (Sølund).
Status 2. budgetopfølgning 2021

Der arbejdes fortsat med indsatserne beskrevet i første budgetopfølgning.
Til Socialudvalgets arbejde med Budget 2022 fremlægges på udvalgsmødet i maj
et revideret forslag til forandring. Endvidere fremlægges et forslag til forandring,
der retter sig specifikt mod rekruttering og fastholdelsesudfordringerne på det
specialiserede område/Sølund
Status 3. budgetopfølgning 2021
Status Regnskab 2021

33. Omlægning af ressourcer til håndtering af borgere på plejecentre
med uhensigtsmæssig adfærd
Ældre
Den faglige indsats omkring borgere på plejecentrene, som udviser en
uhensigtsmæssig adfærd, højnes. Her med særligt fokus på de enkelte borgeres
livskvalitet. Målgruppen er borgere med svær demens, i delir eller med en
psykiatrisk diagnose og heraf uhensigtsmæssig adfærd. Forandringen finansieres
inden for Socialudvalgets eksisterende ramme.
Status 1. budgetopfølgning 2021

Plejedistrikterne skal selv omlægge/prioritere ressourcer til denne opgave.
Socialudvalget har besluttet, at der skal føres politikkontrol på denne forandring.
Status 2. budgetopfølgning 2021
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Der er etableret mulighed for registrering i omsorgssystemet. Dermed vil der når data er tilvejebragt - kunne trækkes data i forhold til politikkontrol. Det
forventes, at der kan fremlægges data i forbindelse med 3. budgetopfølgning.
Status 3. budgetopfølgning 2021
Status Regnskab 2021

34. Pilotprojekt vedrørende tryg hjemkomst for ældre til egen bolig
ved hjælp af en målrettet indsats
Ældre
Sverigesmodellen fokuserer på effektiv og sikker udskrivelse fra sygehus og en
indsats i hjemmet med henblik på, at borgere kan bo længst muligt i eget hjem.
På denne baggrund gennemføres et pilotprojekt vedrørende Sverigesmodellen
med henblik på at afdække potentialer i Skanderborg Kommune. Erfaringerne fra
pilotprojektet vil kunne indgå i arbejdet med Budget 2022.
Pilotprojektet finansieres som en del af den ekstraordinære demografipulje på 5,7
mio. kr., som blev afsat i 2021 i forbindelse med Budget 2020.
Status 1. budgetopfølgning 2021

7 ud af 9 personaler er ansat pr. 1. februar 2021 og pilotprojektet går dermed i
drift efter en kort introduktion/oplæring.
Der ansøges om 4,9 mio. kr. ved 1. budgetopfølgning fra den Ekstraordinære
demografipulje.
Status 2. budgetopfølgning 2021

Pilotprojektet er startet op den 1. februar 2020. Teamet har base på Præstehaven
i Hørning og har 2-4 ugers forløb med borgere i eget hjem i distrikterne Hørning
og Galten/Låsby. Distrikterne Skanderborg og Skanderborg fungerer som
kontrolgrupper. Teamet har indtil den 19. april 2021 startet 15 borgere op i forløb.
9 af forløbene er afsluttet, og i 6 af disse har indsatsen resulteret i en betydelig
øget funktionsevne og dermed også et efterfølgende reduceret behov for indsatser
fra hjemmepleje og sygepleje. Generelt er borgerne meget positive omkring
indsatsen fra teamet. Der opleves kontinuitet i besøg og kontakten til
medarbejderne.
Socialudvalget orienteres om status på mødet den 4. maj 2021.
Status 3. budgetopfølgning 2021
Status Regnskab 2021

36. En helhedsplan på handicapområdet med afsæt i faglige og
økonomiske forudsætninger og prioriteringer
Borgere med fysiske og psykiske handicap
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Med afsæt i faglige samt økonomiske forudsætninger og prioriteringer udarbejdes
en samlet vision og strategi for udviklingen af Skanderborg Kommunes tilbud på
handicapområdet. Der skal sættes en ny retning på handicapområdet, der
medvirker til:
• En optimal udnyttelse af kapaciteten.
• At kommunen fortsat indgår i en tværkommunal forpligtelse vedrørende udbud
af specialiserede pladser.
• Helhedsorienterede indsatser og tilbud, der yder den nødvendige omsorg, støtte
og træning og medvirker til at fastholde og udvikle borgernes mulighed for
livsudfoldelse og deltagelse.
• Sammenhæng mellem de faglige indsatser, de økonomiske rammer, Byrådets
kvalitetsstandarder samt øvrige kommunale, regionale og nationale rammevilkår.
Status 1. budgetopfølgning 2021

Der er udarbejdet kommissorium, der sætter rammen for arbejdet i to
overordnede spor – et for tilbud rettet som Skanderborg Kommune og et for
tilbud, der også retter sig mod andre kommuner (dvs. særligt Sølund)
Udkast til vision og strategi forventes klar til politisk behandling juni 2021.
Arbejdet vil give grundlag for igangsætning af yderligere tiltag – blandt andet ift.
de fysiske rammer.
Status 2. budgetopfølgning 2021

Ud fra tidsplan godkendt i Socialudvalget er der arbejdet med vision,
situationsbillede og anbefalinger til det videre arbejde. Dette er foregået og
foregår under inddragelse af interne og eksterne interessenter - herunder
pårørenderåd/foreninger, PRISK og Handicaprådet.
Strategi, situationsbillede og anbefalinger vil blive fremlagt på
Socialudvalgsmødet i juni 2021. Der lægges her op til, at anbefalinger i form af
forandringer kan indgå i Socialudvalgets arbejde med Budget 2022.
Status 3. budgetopfølgning 2021
Status Regnskab 2021

37. Afdækning af sundhedsstatus blandt borgere med handicap og
praksis for sundhedstjek med henblik på styrkelse af lighed i sundhed
Borgere med fysiske og psykiske handicap
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I 2019 gennemførtes for værdighedsmidler en afdækning af sundhedstilstanden
for borgere over 60 år på Bostederne Skanderborg. På baggrund af erfaringer og
etableret praksis fra denne indsats gennemføres en afdækning af de resterende
borgeres sundhedstilstand og en evaluering af den nuværende praksis vedrørende
sundhedstjek på området.
Afdækningen bidrager til:
• identifikation af de enkelte borgeres eventuelle sundhedsudfordringer
• at understøtte en opdateret og målrettet sundhedsvejledning til den enkelte
borger
• et overblik over eventuelle faglige udfordringer
• opstilling af faglige og politiske anbefalinger i forhold til den fremadrettede
indsats.
Finansieringen på 250.000 er engangsmidler, der kommer fra et mindreforbrug
vedrørende faste læger på plejecentre i 2020.
Status 1. budgetopfølgning 2021

Der er sat fokus på udvikling af procedure for årligt lægetjek. Her arbejdes med
beskrivelse af indhold og dokumentationsmuligheder. Arbejdet koordineres med
praksiskonsulent (praktiserende læge).
Der er sat fokus på udvikling af screeningsværktøj og -proces. Her arbejdes
aktuelt med interviewguide, invitation til borgere, tidsplaner og afdækning af
rammer ift. databeskyttelse. Dette arbejde foregår i samarbejde med pårørende
ved Bostederne, der har en lægefaglig baggrund.
Der er sat fokus på, hvordan der fremadrettet kan afsættes de nødvendige
ressourcer til opgaven.
Status 2. budgetopfølgning 2021

Status uændret
Status 3. budgetopfølgning 2021
Status Regnskab 2021

46. Øget dimensionering vedrørende SOSU-elever
Ældre
For at imødekomme rekrutteringsudfordringerne på ældreområdet har Byrådet
besluttet at øge elevoptaget til social- og sundhedsuddannelserne. Der arbejdes
med at øge optaget af både unge og voksne til området.
(Budgettet er i Budget 2020 forøget med 2,704 mio. kr. årligt fra 2020 og frem.
Forandringen har nr. 10 i Budgetaftalen om Budget 2020)
Status 1. budgetopfølgning 2021
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Skanderborg Kommune er også i 2021 dimensioneret til 50 SOSU assistenter
(SSA) og 26 SOSU hjælpere (SSH).
Der opleves god søgning til begge uddannelser, hvorfor det forventes at
dimensioneringen kan efterleves.
Rent økonomisk er forandringen indarbejdet i budgetterne og dermed udmøntet.
Status 2. budgetopfølgning 2021

Der er aktuelt ansat 25 SSA elever og forventes ansat yderligere 15 elever til
augustholdet. Der er yderligere en ansættelsesrunde til decemberholdet.
Endvidere er kommunerne pr. 1. juli forpligtet til at ansætte elever på over 25 år
på et tidligere grundforløb. Her pågår der rekruttering til opstart i august 2021.
Det forventes at dimensioneringen kan overholdes.
I forhold til SSH elever er der på nuværende tidspunkt ansat 21 elever. Der
mangler således kun 5 elever for at opfylde dimensioneringen for 2021. Det
forventes, at de resterende elever kan ansættes til start i august 2021, og at
dimensioneringen dermed også for SSH elever kan overholdes.
Status 3. budgetopfølgning 2021
Status Regnskab 2021

66. Plejeboliger i Galten-Skovby
Ældre
Der er i lyset af det øgede antal ældre i Skanderborg Kommune et behov for at øge
antallet af plejeboliger. I den tiårige investeringsoversigt er der planlagt med en
udvidelse på 163 plejeboliger. Da det har vist sig svært at nå at påbegynde en
udbygning af Dagmargården i 2021, rykkes dette til 2022. I stedet fremrykkes
opførelse af plejecenter i Galten til opstart i 2021 og 2022. Da kapaciteten i
Galten skal udvides med 39 boliger i forhold til det nuværende plejecenter for at
kunne leve op til det vurderede fremtidige behov i Galten-Skovby, vil byggeriet
kunne opstartes som nybyggeri på den gamle rådhusgrund. Dermed undgås
udenbys genhusning i byggeperioden for de nuværende beboere. Socialudvalget
udarbejder i oktober 2020 en tids- og procesplan for realisering af byggeriet, som
indstilles til Byrådet.
Status 1. budgetopfølgning 2021

Indgået aftale med bygherrerådgiver og opstart på foranalyse, jf. sag om
foranalyse på SOC-ØK-BYR i oktober 2020.
Status 2. budgetopfølgning 2021

Foranalyse forventes afsluttet inden medio 2021 jf. tidligere fremlagt tidsplan.
Tidsplan for byggeriet forelægges SOC.
Status 3. budgetopfølgning 2021
Status Regnskab 2021
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70. Implementering af national strategi for telemedicinsk
hjemmemonitorering til borger med KOL
Ældre
Regeringen, KL og Danske Regioner har indgået aftale om at udbrede
telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL i hele landet inden
udgangen af 2019. Beslutningen om, at telemedicinsk hjemmemonitorering til
borgere med KOL skal udbredes til hele landet, indgår som en del af
økonomiaftalen mellem KL og Regeringen for 2016. Der er dog ikke afsat midler
til den lokale implementering af landsdelsprogrammer. Der skal derfor påregnes
en regional/kommunal medfinansiering i forbindelse med udbredelsen. Konkret
vil der være behov for finansiering af bl.a.:
• Organisering og implementering af landsdelsprogrammet
• Modning af den lokale telemedicinske infrastruktur
• Uddannelse/kompetenceudvikling af det sundhedsfaglige personale
• Uddannelse af borgere og pårørende
• Indkøb/leasing og drift af telemedicinsk udstyr.
Opstartsomkostningerne ved implementeringen af strategien finansieres af OIKpuljen, hvorefter den løbende drift kan indeholdes i de eksisterende budgetter, da
der samtidig er tale om en effektivisering.
Status 1. budgetopfølgning 2021

Den nationale løsning omkring hjemmemonitorering til borgere med svær KOL
er atter udskudt. Der har været en teknisk timeout, som har forsinket afprøvning
og implementering yderligere 3 mdr. Undervisning og afprøvning forventes
genoptaget i foråret 2021. Forandringen videreføres således til 2021.
Status 2. budgetopfølgning 2021

Aftale med leverandør af national løsning er annulleret.
Region Midt udarbejder ny plan for, hvordan der kan arbejdes med telemedicinsk
hjemmemonitorering.
Der er ikke kommet en tidsplan fra Region Midt på denne indsats.
Status 3. budgetopfølgning 2021
Status Regnskab 2021

71. To produktionskøkkener i stedet for fem
Ældre
Der etableres to produktionskøkkener på ældreområdet i stedet for fem. De
planlagte afdelingskøkkener fastholdes. Budgettet reduceres med 250.000 kr. i
2020 og 1,2 mio. kr. fra 2021 og frem.
(Budgettet reduceres med 250.000 kr. i 2020 og 1,2 mio. kr. fra 2021 og frem)
Status 1. budgetopfølgning 2021
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Ombygningen er igangsat og tidsplanen for dette overholdes. Der er lavet
midlertidigt produktionskøkken på Søkilde (i stedet for Sølund), hvilket opleves
som en hensigtsmæssig løsning i den nuværende situation. Det forventes, at det
nye køkken på Sølund kan tages i brug primo maj 2021. Forandringen videreføres
til 2021.
Status 2. budgetopfølgning 2021

Der arbejdes efter, at de nye køkkener på Sølund kan tages i brug fra den 25. maj.
Der vil således være to faste produktionskøkkener. Vores Køkken Sølund og Vores
Køkken Fællesskabet Hus Ry (FHR). Fremadrettet vil mad til plejecentre blive
produceret på Sølund, men Vores Køkken FHR vil producere særlige diæter og
mad til Frit Valgsområdet.
Status 3. budgetopfølgning 2021
Status Regnskab 2021

72. Harmonisering af boliger i Ry og Galten fra plejeboliger til
ældreboliger på lige fod med øvrige ældreboliger i kommunen
Ældre
Der er pr. ultimo april 2018 visiteret efter fritvalgs-reglerne til 21 ud af de 46
boliger – fordelt med 14 boliger i Ry og 7 boliger i Galten. Forandringen er
dermed ikke afsluttet i 2018, og Byrådet viderefører forandringen til 2019.
Besparelsen er indarbejdet i det tekniske budget
Status 1. budgetopfølgning 2021

Pr. ultimo 2020 har 13 ud af 17 boliger i Galten status af ældreboliger. Alt i alt har
42 ud af i alt 46 boliger dermed status som ældreboliger. Forandringen
videreføres til 2021.
Status 2. budgetopfølgning 2021

Pr. ultimo april 2021 har 14 ud af 17 boliger i Galten status af ældreboliger. Alt i
alt har 43 ud af i alt 46 boliger dermed status som ældreboliger.
Status 3. budgetopfølgning 2021
Status Regnskab 2021

16. Sammenlægning af Bostederne og Socialpsykiatrien,
sammenlægning af sundhedsområdet i Ældre & Handicap og flytning
af Kjærsholm og psykiatrisk Brobygger fra Ældre & Handicap til
Beskæftigelse & Sundhed
Tværgående
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Det besluttes, at der fra 1. januar 2022 sker en sammenlægning af bosteder og
socialpsykiatri på kontraktholderniveau på ældre- og handicapområdet. Der sker
samling af sundhedsopgaver i det nære sundhedsvæsen i ældre- og handicap og
samling af midlertidige botilbud på psykiatriområdet i beskæftigelse og sundhed.
Stillingen som sundhedsfremmechef nedlægges. Primo 2021 fremlægges en plan
for nedlæggelserne og opgaveflytningerne for udvalg og byråd således, at
besparelsen på 1,5 mio. kr. realiseres i 2022. Dette sker efter involvering af ledere,
medarbejdere og råd. Såfremt flytningerne giver yderligere effektiviseringer
anvendes disse til kvalitetsforbedringer på områderne.
(Budgettet reduceres med 1,5 mio. kr. årligt fra 2022)
Status 1. budgetopfølgning 2021

Der er etableret udvalg bestående af chefer, medarbejdere og HR staben, der
overordnet skal koordinere ændringerne. Udvalget har i samarbejde med HR
staben udarbejdet forslag til tids- og procesplaner samt forslag til de konkrete
organisatoriske ændringer. Disse forslag kvalificeres i de respektive
OmrådeMED- og LokalMEDudvalg frem mod primo marts 2021. Når der
foreligger endelige beslutninger vil der blive igangsat implementeringsprocesser.
Der vil her være et stort fokus på involvering af medarbejdere og ledere herunder også MED organisationen.
Status 2. budgetopfølgning 2021

Der er udarbejdet tids- og procesplaner samt forslag til de konkrete
organisatoriske ændringer. Disse er blevet kvalificeret af de respektive
OmrådeMED- og LokalMEDudvalg. Der arbejdes med afsæt i tids- og
procesplanerne med implementering af de organisatoriske ændringer. Dette sker
under involvering af medarbejdere og ledere - herunder også MED
organisationen.
Sammenlægninger og flytninger er efter planen gennemført med udgangen af
2021. Sammenlægningen af Sundhedsområdet i Fagsekretariatet SOH forventes
dog formelt gennemført allerede 1. juni 2021. Ligeledes gennemføres
sammenlægningen af Sundhedscentret og Aktivitet og Træning tidligere. Dette
skyldes primært ansættelse af ny leder. Der vil således fra september 2021 være
en en organisation med fuld fælles drift.
Status 3. budgetopfølgning 2021
Status Regnskab 2021
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Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget
11. Pulje til fritidspas og særlige ferieaktiviteter
Kultur og fritid
Tilbud om fritidspas retter sig mod børn og unge i alderen 0. kl. – 24 år, der ikke
har mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter på lige vilkår med jævnaldrende.
Børn i familier, hvor økonomien er stram, kan bl.a. søge om fritidspas. Puljen til
fritidspas udvides. Beløbet afsættes endvidere til særlige ferieaktiviteter.
(Budgettet forøges med 325.000 kr. årligt)
Status 1. budgetopfølgning 2021

Forslag til model for udmøntning præsenteres til politisk brehandling i 1. kvartal
2021.
Status 2. budgetopfølgning 2021

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudavlaget besluttede udmøntning af
midlerne på møde den 7. april 2021 efter følgende model: Fritidspasordningen
tilføres 50.000 kr. Afholdelse af særlige sommeraktiviteter på skolerne, i
klubber og i regi af SSP 200.000 kr. Afholdelse af særlige sommeraktiviteter i
foreningerne 75.000 kr.
Status 3. budgetopfølgning 2021
Status Regnskab 2021

12. Dialog med landsbyer og byer
Administration
Dialogen med landsbyer og centerbyer skal styrkes med faste dialoggrupper, der
kan sikre tidlig dialog med kommunen. Alle landsbyer og byer får tilknyttet en
navngiven kontaktperson på Fælleden, der kan hjælpe eller guide dem videre
ved henvendelser af forskellig karakter. Begge tiltag er anbefalinger fra 17.4
opgaveudvalget om demokrati og borgerinddragelse. (se Spor 5 i budgetaftalen)
Budgettet forøges derfor med 300.000 kr.
(Budgettet forøges med 300.ooo kr. årligt fra 2021)
Status 1. budgetopfølgning 2021

Budgettet flyttes til den kommende stab Udvikling, Kultur og Erhverv. Herefter
konkretiseres opgavevaretagelsen.
Status 2. budgetopfølgning 2021

Budgettet flyttes til den kommende stab Udvikling, Kultur og Erhverv. Herefter
konkretiseres opgavevaretagelsen.
Status 3. budgetopfølgning 2021
Status Regnskab 2021
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22. Samarbejdsaftale med Den Fri Hestehaveskole bringes til ophør
Kultur og fritid
Der foreligger samarbejdsaftale mellem Den Fri Hestehaveskole og Skanderborg
Kommune. Aftalen, der omfatter muligheden for at benytte
omklædningsfaciliteter og skolens hal, bringes til ophør.
(Budgettet reduceres med 120.000 kr. årligt fra 2022)
Status 1. budgetopfølgning 2021

Administrationen har været i indledende dialog med Den Fri Hestehaveskole.
Forandringen har førts virkning fra 2022.
Status 2. budgetopfølgning 2021

Udgifter med henblik på at understøtte foreningslivets adgang til faciliteterne på
Den Fri Hestehaveskole søges i et eller andet omfang rummet af
lokaletilskudsordingen på det Folkeoplysende område.
Status 3. budgetopfølgning 2021
Status Regnskab 2021

28. Større fokus på motion og natur i indsatserne på beskæftigelsesog sundhedsområdet
Tværgående
Forandringen betyder, at der vil være større fokus på motion og natur i
indsatserne på beskæftigelses- og sundhedsområdet. Borgerne får med
forandringen større mulighed for motion, fysisk aktivitet og brug af naturen i de
beskæftigelsesrettede og sundhedsfaglige indsatser. Forandringen har ingen
budgetmæssige konsekvenser, da den afholdes inden for politikområdernes
økonomiske ramme.
Status 1. budgetopfølgning 2021

Grundet corona-pandemien er der en række udviklingsinitiativer vedr. motion
og natur, der endnu ikke er påbegyndt.
Der er dog samtidig områder, hvor naturen er kommet til at spille en endnu
større rolle for afvikling af indsatserne, grundet corona-pandemien.
På Det Kommunale Sundhedscenter, er der bl.a. åbnet op for udendørs
hjerterehabilitering, og flere forløb – eksempelvis ”Livskræfter”, ”Bevæg dig” og
”Ny Kurs” – har i perioder udelukkende været afviklet udendørs som følge af
restriktioner og afstandskrav. Dette har resulteret i, at der er blevet udviklet på
forløb, etableret rammer og skabt erfaringer med øget inddragelse af naturen,
som tænkes inddraget i indsatserne fremadrettet. Blandt andet er
forventningen, at en større andel af KOL og diabetestræning fremadrettet skal
foregå udendørs, og at der fastholdes udendørs tilbud i forbindelse med
hjerterehabilitering og Livskræfter.
På Kompetencecenteret tilbydes lige nu udendørsmotion og gå/løb som motion
for borgerne. Herudover tilbydes der pt. coaching og samtaler med
virksomhedskonsulent som udendørs gåtur.
Øvrigt udviklingsarbejde i Beskæftigelse og Sundhed vedr. motion og natur
forventes genoptaget i takt med genåbningen.
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Status 2. budgetopfølgning 2021

Grundet den stadige coronanedlukning er der fortsat en række
udviklingsinitiativer vedr. motion og natur, der endnu ikke er påbegyndt. Dertil
kommer, at mange indsatser er tilpasset i henhold til restriktioner og
afstandskrav eksempelvis i form af reduceret holdstørrelse, varighed og
komponenter.
På Det Kommunale Sundhedscenter afvikles flere forløb fortsat udendørs
eksempelvis ”Ny Kurs”, ”Livskræfter” og hjerterehabilitering. De rammer der er
udviklet og erfaringer med øget inddragelse af naturen, der er skabt, tænkes
fortsat ind i indsatserne fremadrettet. Der er imidlertid enkelte
opmærksomhedspunkter, som er vigtige at holde sig for øje. Afstandskravene
betyder eksempelvis, at mentale og sociale elementer af træningen viger i
baggrunden for den fysiske træning, og er derfor et element, der skal
indarbejdes igen, når omstændighederne tillader det.
Forløbet ”Bevæg dig” og hjerneskadekoordinationsindsatsen, der består af
henholdsvis træning i naturen og walk-and-talks er fortsat som under normale
omstændigheder.
På Kompetencecenteret tilbydes der fortsat udendørsmotion og gang/løb som
motion for borgerne. Herudover tilbydes der coaching og samtaler med
virksomhedskonsulent, der afvikles som udendørs gåture, ligesom bostøtte og
vejledning efter servicelovens §85 også kan foregå udendørs som gåtur, hvis den
enkelte borger ønsker det.
I jobcenteret har det været til overvejelse at afvikle samtaler som udendørs walkand-talks, men hensynet til tavshedspligt og journalpligt har betydet, at tiltaget
endnu ikke er taget i brug.
I Ungecenteret fastholdes motivation og inspiration i naturen som led i
Gazelleindsatsen. Endvidere gennemføres fortsat samtaler og forløb i naturen
ved walk-and-talk samtaler som led i Gazelleindsatsen, den udvidede visitation
og den tidlige håndholdte indsats for 15-17-årige.
Status 3. budgetopfølgning 2021
Status Regnskab 2021

39. På sporet af den lokale kulturarv
Kultur og fritid
I samarbejde med kulturinstitutioner og foreningsliv styrkes den borgerrettede
formidling af den lokale kulturarv.
Status 1. budgetopfølgning 2021

I løbet af første halvår 2021 præsenteres Kultur-, Sundheds- og
Beskæftigelsesudvalget forslag til formidlingstiltag.
Status 2. budgetopfølgning 2021

Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget orienteres om arbejdet med
registrering og præsenteres på møde den 2. juni 2021 forslag til formidlings- og
aktivitetsinitiativer.
Status 3. budgetopfølgning 2021
Status Regnskab 2021

22

40. Skulpturby Galten
Kultur og fritid
Initiativtagerne bag Skulpturby Galten har fremsendt ansøgning til Skanderborg
Kommune, hvorved man søger et tilskud i 2021 på maksimalt 80.000 kr.
I Budget 2019 blev Skulpturby Galten ydet en underskudsgaranti på 80.000 kr.
Der resterer 30.000 kr. af budgettet for 2019. Restfinansiering vil kunne finde
sted inden for politikområdet Kultur og Fritid.
Status 1. budgetopfølgning 2021

Afvernter gruppen bag Skulpturby Galtens initiativ.
Status 2. budgetopfølgning 2021

Forventes udmøntet sommer 2021.
Status 3. budgetopfølgning 2021
Status Regnskab 2021

41. Vestermølle - driftsmæssig ubalance
Kultur og fritid
Foreningen Vestermølle har henvendt sig til Skanderborg Kommune og gør
opmærksom på, at der som følge af stigende udgifter til vedligeholdelse af de
grønne arealer m.v., som Foreningen i dag selvstændigt står for, over de seneste
år er opstået en driftsmæssig ubalance. Foreningen Vestermølle tilføres
100.000 kr. i årene 2021 og 2022 fra kultur- og fritidsområdet, hvorefter
Foreningen i marts 2022 præsenterer, hvilken forskel den øgede bevilling gør
for ikke mindst vedligeholdelse af de ydere arealer på Vestermølle.
Foreningen Vestermølle ydes i forvejen et årligt tilskud på ca. 600.000 kr.
Status 1. budgetopfølgning 2021

Forandring gennemført 2021 - videreføres til 2022.
Status 2. budgetopfølgning 2021

Udmøntes i årene 2021 og 2022.
Status 3. budgetopfølgning 2021
Status Regnskab 2021

48. Investering i reduceret varighed på ydelse for Adagpengemodtagere
Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold
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Forandringen indebærer en investering i medarbejderressourcer på
dagpengeområdet svarende til et årsværk. Investeringen gennemføres med
overførte midler i to år (2020-2021). Investeringen skal sikre mere målrettede
indsatser for især de forsikrede ledige, der er i risiko for langtidsledighed og skal
styrke formidlingen af konkrete jobåbninger til de forsikrede ledige. Budgettet
til de forsikrede ledige reduceres med 517.000 kr. i 2020 og 1,034 mio. kr. årligt
fra 2021.
(Budgettet reduceres i Budget 2020 med 517.000 kr. i 2020 og 1,034 mio. kr.
årligt i 2021 og frem. Forandringen har nr. 54 i budgetaftalen om Budget 2020)
Status 1. budgetopfølgning 2021

COVID-19 og de perioder med delvis suspendering af indsatsen som er fulgt
med har haft stor indvirkning på forandringens aktiviteter. Antallet af
dagpengemodtagere er steget markant, ligesom opgaveporteføljen blandt
virksomhedskonsulenter har været præget af fordelinger og varslinger.
Investeringen har derfor primært bidraget til at modstå opgavepresset
forårsaget af COVID-19. Når samfundet åbner op igen, og ledigheden
forhåbentlig falder til et lavere niveau, så vil det være muligt at sætte øget fokus
på gruppen af langtidsledige.
Status 2. budgetopfølgning 2021

COVID-19 og de perioder med delvis suspendering af indsatsen som er fulgt
med har haft stor indvirkning på forandringens aktiviteter. Antallet af
dagpengemodtagere er steget markant, ligesom opgaveporteføljen blandt
virksomhedskonsulenter har været præget af fordelinger og varslinger.
Investeringen har derfor primært bidraget til at modstå opgavepresset
forårsaget af COVID-19. Ledigheden er nu begyndt at falde igen, og falder
ledigheden yderligere i de kommende måneder forventes der at blive rum til at
sætte særligt fokus på gruppen af langtidsledige.
Status 3. budgetopfølgning 2021
Status Regnskab 2021

49. Revisitering af borgere i midlertidige botilbud (servicelovens
§107)
Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold
Forandringen indebærer, at borgere, der bor i midlertidigt botilbud beliggende
uden for Skanderborg Kommune, efter en konkret, faglig vurdering revisiteres
til tilbud i Skanderborg Kommune. Forandringen indebærer også, at borgere i
STU (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse), som samtidig bor i et midlertidigt
botilbud uden for Skanderborg Kommune, efter en konkret, faglig vurdering
revisiteres til STU-tilbud i Skanderborg Kommune. Budgettet reduceres med
1,35 mio. kr. i 2020 og 1,8 mio. kr. årligt fra 2021.
(Budgettet reduceres i Budget 2020 med 1,35 mio. kr. i 2020 og 1,8 mio. kr.
årligt fra 2021. Forandringen har nr. 55 i budgetaftalen om Budget 2020)
Status 1. budgetopfølgning 2021
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Forandringen er videreført fra 2020. Der udvælges en ny række sager, som skal
indgå i den særligt tætte opfølgning. Herefter skal sagerne ud fra en konkret og
individuel vurdering af borgernes behov gennemgås med henblik på en
vurdering af, hvorvidt det er muligt at revisitere borgere til en alternativ indsats,
et alternativt tilbud, at foretage takstnedsættelse eller andet, der vurderes
relevant i sagsgennemgangen. Den i forandringen forudsatte besparelse udgør i
2021 og frem 1,8 mio. kr. – dvs. en yderligere besparelse på 0,5 mio. kr. i forhold
til 2020. For at kunne høste besparelsen i 2021 - sammenholdt med den
erfaring, der er gjort omkring den særligt tætte opfølgning foretaget i 2020 - er
det forventningen, at det vil kræve en investering i sagsbehandlerressourcer at
fortsætte dette arbejde og opretholde kadencen i den nuværende
sagsopfølgningsprocedure. Investeringen vil udgøre en yderligere
sagsbehandlerstilling svarende til 0,5 mio. kr. og vil dække perioden 2021-2023.
Herefter skal det afklares, hvorvidt investeringen skal permanentgøres.
Investeringsforslaget vil blive fremsat i 1. budgetopfølgning 2021 med det
overførte overskud på Servicelovområdet som finansieringsforslag.
Status 2. budgetopfølgning 2021

Forandringen er videreført fra 2020. Den i forandringen forudsatte besparelse
udgør i 2021 og frem 1,8 mio. kr. – dvs. en yderligere besparelse på 0,5 mio. kr. i
forhold til 2020. Sagsgennemgangen med henblik på en vurdering af, hvorvidt
det er muligt at revisitere borgere til en alternativ indsats, et alternativt tilbud,
at foretage takstnedsættelse eller andet er gennemført, og det forventes på den
baggrund at den budgetterede besparelse kan realiseres.
Status 3. budgetopfølgning 2021
Status Regnskab 2021

50. Flere unge i uddannelse og job via en intensiveret uddannelsesog beskæftigelsesindsats for aldersgruppen 15-30 år
Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold
Skanderborg Kommune skal være en af de bedste kommuner i landet på
ungeområdet. Dette gælder både målt på de unge, der gennemfører en
ungdomsuddannelse, som opnår varig tilknytning til arbejdsmarkedet, og på de
unges trivsel. For at kunne realisere dette er der behov for investering i følgende
områder: en tidlig intensiv indsats for de 15-17 årige, en overgangs- og
fastholdelsesmentor, der skal begrænse frafald fra ungdomsuddannelserne samt
en mere håndholdt og koordineret beskæftigelses-, uddannelses- og socialindsats for de 18-29 årige. Den samlede budgetmæssige konsekvens af
investeringen er en nettogevinst på 2 mio. kr. for budgetperioden 2020-2023.
(Budgettet ændres som følgende i Budget 2020: Nettoforøgelse på 1,539 mio. kr.
i 2020; Nettoforøgelse på 68.000 kr. i 2021; Nettoreduktion på -1,553 mio. kr. i
2022 og Nettoreduktion på – 2,123 mio. kr. i 2023. Forandringen har nr. 56 i
budgetaftalen om Budget 2020)
Status 1. budgetopfølgning 2021
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Siden december 2020 har Koordinerende Socialrådgivere (målgruppe 18-29 år),
været administrativt hjemsendt. Det samme har rådgivere i 15-17-års indsatsen.
På begge områder er det gældende, at nyoprettelser af praktikker og tilbud er
suspenderet i januar og februar 2021 indtil videre. Hertil er nogle unge stoppet i
eksisterende tilbud efter eget ønske. På begge områder fastholdes kontakt- og
samtale-flow gennem digitale og fysiske møder ved ”walk-and-talk i naturen.
Hertil gennemføres samtaler og forløb i vores Gazelleindsats og Den udvidede
visitation. Disse eksekveres ligeledes digitalt og ved gåture i naturen. Effekten
ved opretholdelse af samtaler og forløb vurderes god, idet det bidrager til, at de
unges progression ikke går yderligere i stå, og reducerer tendenser til udpræget
ensomhed og mistrivsel, og det derved må anses for mere sandsynligt, at vi ved
genåbning af samfundet, kan arbejde relativt hurtigt videre med rette planer og
tilbud for de unges videre vej mod uddannelse eller beskæftigelse. Der er pr.
01.02.2021 iværksat fastholdelsesmentortiltag i relation til vores unge på FGU.
Ungecentret tilbyder fremadrettet 10 ”fastholdelsespladser” som kan
iværksættes, når der er en ung, der har brug for en særlig og håndholdt indsats i
en kortere eller lidt længere periode, for at kunne blive fasthold på FGU. Vi
iværksætter indsatsen nu – og følger løbende op på, om antallet af pladser og
indsatserne i fastholdelsesforløbet kan imødekomme behovene på området.
I relation til ungdomsuddannelserne er vi fortsat i gang med afdækning af det
konkrete behov og dialog med ungdomsuddannelserne. Forventningen er
fortsat, at der kan iværksættes tiltag i skoleåret 2021/22.
Status 2. budgetopfølgning 2021

Primo maj 2021 er der ikke ændringer ift. at koordinerende sagsbehandlere er
administrativt hjemsendt. Beskæftigelsesindsatsen er dog delvis genåbnet pr. 15.
april 2021.
Dette betyder i praksis, at Ungeenheden er i kontakt med de unge med henblik
på ny- eller genetableringer af praktikker og tilbud. Hertil er der stadig
mulighed for ”walk-and-talk samtaler”.
Status 3. budgetopfølgning 2021
Status Regnskab 2021

51. Færre borgere på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb
Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold
Skanderborg Kommune er udfordret af, at andelen af borgere i kommunen, som
er på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb, ligger markant over
landsgennemsnittet. For at imødegå denne udfordring aktivt er der behov for at
tage flere initiativer. Initiativerne indebærer en investering i
medarbejderressourcer, tilbud til målgruppen og opkvalificering. Noget af
investeringen finansieres i 2020 af overførte midler. Derudover forventes
investeringen at medføre besparelser på forsørgelsesydelser svarende til en
samlet gevinst efter indtjening af investeringen på ca. 5,7 mio. kr. i
budgetperioden.
(Budgettet ændres som følgende i Budget 2020: Nettoforøgelse på 1,120 mio. kr.
i 2020; Nettoreduktion på -627.000 kr. i 2021; Nettoreduktion på -1,857 mio.
kr. i 2022 og Nettoreduktion på -4,327 mio. kr. i 2023. Forandringen har nr. 57 i
budgetaftalen om Budget 2020)
Status 1. budgetopfølgning 2021
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Forandringen har været stærkt påvirket af coronasituationen i sit første år. En
højere tilgang til sygedagpenge er kombineret med meget lav afgang, pga. af de
særlige coronaforlængelsesregler, som betyder at alle de borgere, der normalt
ville overgå til jobafklaringsforløb forbliver på sygedagpenge. Samlet set har det
givet markant flere sygedagpengesager, og færre jobafklaringssager. Derfor har
de sagsbehandlerressourcer, som med forandringen blev investeret i
jobafklaringsområdet, været flyttet over på sygedagpengeområdet, og bidraget
til at håndtere de stigende sagstal pga. corona. Trods de særlige vilkår i 2020, så
er der blevet gennemført sagsgennemgang og workshops i samarbejde med
BDO, som har styrket sagsbehandlingen på jobafklaringsområdet, særligt ift.
den virksomhedsrettede indsats og kvaliteten af de løbende vurderinger af
borgernes arbejdsdygtighed. Udviklingen af nye tilbud til borgerne er blevet
forsinket af de to længere perioder med suspendering af dele af indsatsen, men
de første nye tilbud forventes at kunne startes op i 1./2. kvartal 2021.
Status 2. budgetopfølgning 2021

Forandringen har været stærkt påvirket af coronasituationen i sit første år. En
højere tilgang til sygedagpenge er kombineret med meget lav afgang, pga. af de
særlige coronaforlængelsesregler, som betyder at alle de borgere, der normalt
ville overgå til jobafklaringsforløb forbliver på sygedagpenge. Samlet set har det
givet markant flere sygedagpengesager, og færre jobafklaringssager. Derfor har
de sagsbehandlerressourcer, som med forandringen blev investeret i
jobafklaringsområdet, været flyttet over på sygedagpengeområdet, og bidraget
til at håndtere de stigende sagstal pga. corona. Trods de særlige vilkår i 2020, så
er der blevet gennemført sagsgennemgang og workshops i samarbejde med
BDO, som har styrket sagsbehandlingen på jobafklaringsområdet, særligt ift.
den virksomhedsrettede indsats og kvaliteten af de løbende vurderinger af
borgernes arbejdsdygtighed. Udviklingen af nye tilbud til borgerne er blevet
forsinket af de to længere perioder med suspendering af dele af indsatsen, men
de første nye tilbud til målgruppen forventes at starte op i maj/juni 2021 og
tilbudsviften forventes styrket yderligere i 2.-3. kvartal 2021.
Status 3. budgetopfølgning 2021
Status Regnskab 2021

52. Beskæftigelsesfremmende tiltag på integrationsområdet
Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold
Flere flygtninge skal i job eller uddannelse. Der iværksættelse følgende
indsatser, der tilsammen bidrager til dette: flere borgere i
integrationsgrunduddannelse (IGU) samt etablering af et IGU-forberedende
forløb kaldet Klar til IGU, beskæftigelsesrettet indsats til ægtefælleforsørgede
kvinder samt en intensiveret indsats for integrationsborgere, der efter et
længere forløb i jobcenteret fortsat står uden for arbejdsmarkedet. En del af
investeringen finansieres i 2020 af overførte midler. Derudover forventes
investeringen samlet at medføre besparelser.
(Budgettet ændres som følgende i Budget 2020: Nettoforøgelse på 1,292 mio. kr.
i 2020; Nettoreduktion på -1,045 mio. kr.; Nettoreduktion på -3,616 mio. kr. og
Nettoreduktion på -2,915 mio. kr. Forandringen har nr. 58 i budgetaftalen om
Budget 2020)
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Status 1. budgetopfølgning 2021

Forudsætningerne for forandringen har ændret sig så markant, at der er behov
for at omlægge indsatsen. Forslag til omlægning af indsatserne i forandringen vil
blive forelagt Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget snarest muligt.
Status 2. budgetopfølgning 2021

Forudsætningerne for forandringen har ændret sig så markant, at der er behov
for at omlægge indsatsen. Forslag til omlægning af indsatserne i forandringen er
godkendt i Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget den 5. maj 2021, og
forventes endelig vedtaget af Byrådet den 26. maj 2021.
Status 3. budgetopfølgning 2021
Status Regnskab 2021

53. Beskæftigelsesindsatsen reduceres
Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold
Kultur- Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget arbejder med den konkrete
implementering af besparelsen. Budgettet reduceres med 1 mio. kr. i 2020, 2
mio. kr. i 2021, 4 mio. kr. 2022 og 5 mio. kr. 2023.
(Budgettet reduceres i Budget 2020 med 1 mio. kr. i 2020, 2 mio. kr. i 2021, 4
mio. kr. i 2022 og 5 mio. kr. i 2023. Forandringen har nr. 59 i budgetaftalen om
Budget 2020)
Status 1. budgetopfølgning 2021

På møde i Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2020 blev
udmøntningen af budgetreduktionen på yderligere 1 mio. kr. i 2021, dvs. en
samlet reduktion på 2 mio. kr., behandlet og taget til efterretning. I forbindelse
med 2. budgetopfølgning fremlægges planen for udmøntning af en reduktion i
indsatsen på yderligere 2 mio. kr., dvs. samlet 4 mio. kr. i 2022.
Status 2. budgetopfølgning 2021

På møde i Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2020 blev
udmøntningen af budgetreduktionen på yderligere 1 mio. kr. i 2021, dvs. en
samlet reduktion på 2 mio. kr., behandlet og taget til efterretning. I forbindelse
med 3. budgetopfølgning fremlægges planen for udmøntning af en reduktion i
indsatsen på yderligere 2 mio. kr., dvs. samlet 4 mio. kr. i 2022.
Status 3. budgetopfølgning 2021
Status Regnskab 2021

54. Investering i intensiv indsats over for borgere på kontanthjælp
(JobFirst 2)
Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold
Jobcenteret fortsætter en intensiv indsats over for en gruppe borgere, som har
været på kontanthjælp eller i ressourceforløb i lang tid. Indsatsen bygger på
principperne fra projektet JobFirst og forudsætter, at sagstallet pr.
sagsbehandler reduceres for dem, der arbejder med borgere omfattet af
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JobFirst. Der opnormeres med en ekstra sagsbehandler i Jobcentret.
(Budgettet er i Budget 2019 reduceret med 195.000 kr. i 2020, 522.000kr. i
2021 og 780.000 kr. årligt i 2022 og frem. Forandringen har nr. 75 i
budgetaftalen for Budget 2020)
Status 1. budgetopfølgning 2021

I målgruppen for JobFirst 2-indsatsen er 95 borgere henvist til en
virksomhedskonsulent, og flertallet af borgerne har fået udarbejdet et CV. På
nuværende tidspunkt er der 20 borgere i praktik. Indsatsen har også kanaliseret
borgere i småjob (6 stk), selvforsørgelse og visiteret til fleksjob. Siden august
2020 er 20 borgere afsluttet i projektet til beskæftigelse, fleksjob eller anden
forsørgelse. Det er aktuelt en stor udfordring for indsatsen, at vi pga. af de
gældende COVID-19-restriktioner ikke må etablere nye praktikker og
løntilskudsansættelser, indtil videre frem til ultimo februar 2021. Dertil
kommer, at en del borgeres praktik er blevet afbrudt pga. af den aktuelle
nedlukning og de konsekvenser denne har for virksomhederne. Det giver fortsat
god mening med et tæt samarbejde om den virksomhedsrettede indsats og
hyppig kontakt til målgruppen, hvor der holdes fast i det gode arbejde sammen
med borgerne i indsatsen.
Status 2. budgetopfølgning 2021

I målgruppen for JobFirst 2-indsatsen er der primo maj 87 borgere henvist til en
virksomhedskonsulent, og 76 af de 87 er færdige med at udarbejde CV. På
nuværende tidspunkt er der 36 borgere i praktik. 7 borgere er kommet i småjob.
Siden status ved 1. budgetopfølgning er yderligere 9 borgere afsluttet i projektet
til beskæftigelse, fleksjob eller anden forsørgelse (én er fraflyttet kommunen).
Resultaterne er positive trods coronanedlukningen. Det giver fortsat god mening
med et tæt samarbejde om den virksomhedsrettede indsats og hyppig kontakt til
målgruppen, hvor der holdes fast i det gode arbejde sammen med borgerne i
indsatsen.
Status 3. budgetopfølgning 2021
Status Regnskab 2021

61. Fælleden som idrætscenter
Kultur og fritid
Med budgetaftalen afsættes der budget til anlægsinvesteringerne, salg og den
afledte drift af kunststofbanen samt leasing af omklædningsfaciliteter frem til, at
der forventeligt etableres permanente faciliteter.
Status 1. budgetopfølgning 2021

Arbejdet med udviklingen af Fælleden som idrætscenter forløber planmæssigt.
Status 2. budgetopfølgning 2021

Kunstgræsfaciliteter og midlertidige omklædningsfaciliteter ventes
færdigetableret august/september 2021.
Status 3. budgetopfølgning 2021
Status Regnskab 2021
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62. Udvikling af svømmefaciliteter i Skanderborg
Kultur og fritid
S/I Skanderborg Svømmehal har fremsendt materiale for udvikling af fremtidige
svømme-faciliteter på Højvangens Torv – herefter benævnt Skanderborg
Vandvirke. Skanderborg Vandvirke søger Skanderborg Kommune om
garantistillelse for lån ved KommuneKredit på i alt 70.500.000 kr.
Kommunegarantien imødekommes med budgetaftalen.
Driftsbidraget til Skanderborg Svømmehal øges, når projektet er realiseret i
2024, med 2 mio. kr. årligt til øget aktivitet – offentlig svømning, skolesvømning
og foreningssvømning. Det vil fortsat være op til den enkelte skole at beslutte,
om man vil benytte tilbuddet om skolesvømning i Skanderborg. Det øgede
driftstilskud skal også dække en genindførelse af træning i varmt vand som et
voksen specialundervisningstilbud. Til at dække udgiften til genindførelse af
svømmeundervisningen reserveres en ramme på 250.000 kr fra 2024.
Status 1. budgetopfølgning 2021

Arbejdet med udvikling af svømmewhalsfaciliteter - Skanderborg Vandvirke forløber planmæssigt.
Status 2. budgetopfølgning 2021

Den Selvejende Institution Skanderborg Svømmehal er ydet yderligere
kommunegaranteret lån med et beløb svarende til 9 mio. kr. Skanderborg
Svømmehal arbejder planmæssigt med ombygning. Driftsbidraget til
Skanderborg Svømmehal øges, når projektet er realiseret i 2024, med 2 mio. kr.
årligt til øget aktivitet – offentlig svømning, skolesvømning og
foreningssvømning. Det vil fortsat være op til den enkelte skole at beslutte, om
man vil benytte tilbuddet om skolesvømning i Skanderborg. Det øgede
driftstilskud skal også dække en genindførelse af træning i varmt vand som et
voksen specialundervisningstilbud. Til at dække udgiften til genindførelse af
svømmeundervisningen reserveres en ramme på 250.000 kr fra 2024.
Status 3. budgetopfølgning 2021
Status Regnskab 2021

63. Idræts- og kulturfaciliteter i et tiårigt perspektiv
Kultur og fritid
Derudover afdækkes i løbet af 2021, hvilke idræts- og kulturfaciliteter der kan
blive behov for i de kommende ti år set i lyset af det stigende befolkningstal. I
2021 gives kommunegaranti til optagelse af lån på 2,6 mio. kr. til om- og
udbygning af Ry Biograf.
Status 1. budgetopfølgning 2021

Medio 2021 præsenteres med udgangspunkt i demografiske data en
analyse/vurdering af, hvilke idræts- og kulturfaciliteter, der kan blive behov for i
de kommende ti år.
Status 2. budgetopfølgning 2021
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Byrådet præsenteres i løbet af andet halvår 2021 analyse af behov så langt det er
muligt at sige noget meningsgivende herom, idet kompleksiteten på området er
stor og ønsker m.v. ofte er drevet af tendenser og trends.
Status 3. budgetopfølgning 2021
Status Regnskab 2021

65. Bibliotekernes rolle som lokalt samlings- og aktivitetssted
Bibliotekernes rolle som et lokalt samling- og aktivitetssted skal styrkes.
Bibliotekerne skal i langt højere grad være kommunens ansigt udadtil, og de skal
i højere grad være rammen om f.eks. kommunal rådgivning, møder og
dialogmøder om lokale projekter m.v. Endvidere fortsætter arbejdet med at
sikre faciliteter til frivillige i alle centerbyer.
Status 1. budgetopfølgning 2021

Trods vanskeligheder omkring coronasituationen arbejdes på udvikling af
bibliotekets rolle som lokalt samlings- og aktivitetssted.
Status 2. budgetopfølgning 2021

Så langt det situationen taget i betragtning (corona) overhovedet er muligt
arbejder Skanderborg Bibliotek for udvikling af bibliotekets rolle som lokalt
samlings- og aktivitetssted. Særligt fokus er der pt. på udvikling af Skanderborg
Søtorv, førstesalen over Hørning Bibliotek samt Ry Torv.
Status 3. budgetopfølgning 2021
Status Regnskab 2021

16. Sammenlægning af Bostederne og Socialpsykiatrien,
sammenlægning af sundhedsområdet i Ældre & Handicap og flytning
af Kjærsholm og psykiatrisk Brobygger fra Ældre & Handicap til
Beskæftigelse & Sundhed
Tværgående
Det besluttes, at der fra 1. januar 2022 sker en sammenlægning af bosteder og
socialpsykiatri på kontraktholderniveau på ældre- og handicapområdet. Der sker
samling af sundhedsopgaver i det nære sundhedsvæsen i ældre- og handicap og
samling af midlertidige botilbud på psykiatriområdet i beskæftigelse og sundhed.
Stillingen som sundhedsfremmechef nedlægges. Primo 2021 fremlægges en plan
for nedlæggelserne og opgaveflytningerne for udvalg og byråd således, at
besparelsen på 1,5 mio. kr. realiseres i 2022. Dette sker efter involvering af ledere,
medarbejdere og råd. Såfremt flytningerne giver yderligere effektiviseringer
anvendes disse til kvalitetsforbedringer på områderne.
(Budgettet reduceres med 1,5 mio. kr. årligt fra 2022)
Status 1. budgetopfølgning 2021
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Der er etableret udvalg bestående af chefer, medarbejdere og HR staben, der
overordnet skal koordinere ændringerne. Udvalget har i samarbejde med HR
staben udarbejdet forslag til tids- og procesplaner samt forslag til de konkrete
organisatoriske ændringer. Disse forslag kvalificeres i de respektive
OmrådeMED- og LokalMEDudvalg frem mod primo marts 2021. Når der
foreligger endelige beslutninger vil der blive igangsat implementeringsprocesser.
Der vil her være et stort fokus på involvering af medarbejdere og ledere herunder også MED organisationen.
Status 2. budgetopfølgning 2021

Der er udarbejdet tids- og procesplaner samt forslag til de konkrete
organisatoriske ændringer. Disse er blevet kvalificeret af de respektive
OmrådeMED- og LokalMEDudvalg. Der arbejdes med afsæt i tids- og
procesplanerne med implementering af de organisatoriske ændringer. Dette sker
under involvering af medarbejdere og ledere - herunder også MED
organisationen.
Sammenlægninger og flytninger er efter planen gennemført med udgangen af
2021. Sammenlægningen af Sundhedsområdet i Fagsekretariatet SOH forventes
dog formelt gennemført allerede 1. juni 2021. Ligeledes gennemføres
sammenlægningen af Sundhedscentret og Aktivitet og Træning tidligere. Dette
skyldes primært ansættelse af ny leder. Der vil således fra september 2021 være
en en organisation med fuld fælles drift.
Status 3. budgetopfølgning 2021
Status Regnskab 2021
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Miljø- og Planudvalget
1. Styrkelse af klimapuljen
Klima, energi og beredskab
Klimapuljen forøges med 1,2 mio. kr. i 2021 og 2022 og 1,8 mio. kr. årligt fra 2023
og frem
(Budgettet forøges med 1,2 mio. kr. i 2021 og 2022 og 1,8 mio. kr. årligt fra 2023 og
frem)
Status 1. budgetopfølgning 2021

Status mht. el-busser: Forventes håndteret i nye udbud i 2021 gældende for
buskørsel i Skanderborg by for rute 21 fra medio 2022.
Energioptimering; Det skal besluttes om vi vil skrotte alle olie/gasfyr og lign, eller
lave intelligent udfasning. (Økonomi uafklaret).
Energioptimering: Der arbejdes med sensorteknologi/datadrevet energiledelse
(Økonomi uafklaret)
I 2020 var der fokus på igangsættelse af diverse mobilitetstiltag – i 2021 bliver der
fokus på inddragelse – samt på klimaskov og klimaskole samt tiltag vedr. reduktion
af emissioner fra landbruget (lavbund + metoder)
Status 2. budgetopfølgning 2021

Energioptimering; Det skal besluttes om vi vil skrotte alle olie/gasfyr og lign, eller
lave intelligent udfasning.( Økonomi uafklaret).
Energioptimering: Der arbejdes med sensorteknologi/datadrevet energiledelse
(Økonomi uafklaret)
I 2020 var der fokus på igangsættelse af diverse mobilitetstiltag – i 2021 bliver der
fokus på inddragelse – samt på klimaskov og klimaskole samt tiltag vedr. reduktion
af emissioner fra landbruget (lavbund + metoder)
Status 3. budgetopfølgning 2021
Status Regnskab 2021

2. El-busser i Skanderborg fra 2022 (rute 21)
Klima, energi og beredskab
I juni 2022 udløber den nuværende kontrakt på bybussen i Skanderborg. I løbet
af efteråret 2021 skal der gennemføres et udbud på kørsel og busmateriel på
bybussen.
Med kommunens ambitiøse målsætninger for CO2- reduktioner vil det fra
kontraktstart i sommer 2022 være fornuftigt og relevant at overgå til el-drift på
de to bybusser i Skanderborg. Bybussen i Skanderborg kører fra 2020 på HVObiodiesel, som en overgang til el-drift ved ny kontraktperiode.
Der afsættes midler til forberedelse af el-busdrift, der implementeres i
forbindelse med ny kontrakt i sommeren 2022. De samlede
anlægsomkostninger anslås til ca. 1 - 1,5 mio. kr. De årlige driftsomkostninger til
el-busser anslås til ca. 0,5 til 1,0 mio. kr. årligt i forhold til den nuværende
driftsudgift.
(Budgettet forøges med 500.000 kr. i 2021, 1,5 mio. kr. i 2022 og 1 mio. kr.
årligt fra 2023 og frem)
Status 1. budgetopfølgning 2021
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Status mht. el-busser: Forventes håndteret i nye udbud i 2021 gældende for
buskørsel i Skanderborg by for rute 21 fra medio 2022
Status 2. budgetopfølgning 2021

EL-bus i Skanderborg (Rute 21) har været i udbud og implementeres i
sommereen 2022
Status 3. budgetopfølgning 2021
Status Regnskab 2021

3. Klimatilpasningsplan: Kortlægning af nye områder som er i fare
for oversvømmelse
Klima, energi og beredskab
I forbindelse med den fremtidige klimasikring er det nødvendigt med en ny
kortlægning af områder i Skanderborg Kommune, som kan være i fare for
oversvømmelser. Grundvandstigninger påvirker nogle områder og vil blive
inddraget i kortlægningen. Med forandringen afsættes der 0,6 mio. kr. til
kortlægningen i 2021 og 2022.
(Budgettet forøges med 0,6 mio. kr. i 2021 og 2022)
Status 1. budgetopfølgning 2021

Klimasikring af byer og naturområder: Forventes håndteret ved udarbejdelse af
ny og mere præcis beregningsmodel for udpegning af områder i risiko for at
blive belastet og oversvømmet i forbindelse med voldsomme
regnvejrshændelser. Aktiviteten igangsættes 2021.
Helhedsplan for Gudenåen – konkrete forslag tæt koordineret med C2CCC
(2021)
Gudenåmodellen (C2CCC–C12) – scenarier og varsling, forslag til politikerne
om mulige løsninger (2021-22)
Forsøg med vandstand i Mossø og Skanderborg Sø – gennemført 2020-2021 –
måske gøres permanent i 2021?
Indsats ved Alken Enge – Alkenvej og Vædebrovej ved Alken bør afvente samlet
plan for Illerup Å kan iværksætte afværgetiltag i 2021
Status 2. budgetopfølgning 2021

I 2020 var der fokus på igangsættelse af diverse mobilitetstiltag – i 2021 bliver
der fokus på inddragelse – samt på klimaskov og klimaskole samt tiltag vedr.
reduktion af emissioner fra landbruget (lavbund + metoder).
Helhedsplan for Gudenåen – konkrete forslag tæt koordineret med C2CCC
(2021).
Gudenåmodellen (C2CCC–C12) – scenarier
og varsling, forslag til politikerne om mulige løsninger (2021-22).
Forsøg
med vandstand i Mossø og Skanderborg Sø – gennemført 2020-2021 – måske
gøres permanent i 2021? Indsats ved Alken Enge – Alkenvej og Vædebrovej ved
Alken bør afvente samlet plan for Illerup Å kan iværksætte afværgetiltag i 2021
Status 3. budgetopfølgning 2021
Status Regnskab 2021

34

57. Opsøgende grøn frontmedarbejder
Klima, energi og beredskab
Forligsparterne ønsker at styrke borgernes muligheder for at leve og handle
grønt og klimarigtigt. Styrkelsen skal ske gennem opsøgende vejledning,
rådgivning og reparationsværksteder, hvor kommunens biblioteker, samt
aktiviteterne hos Renosyd og Skanderborg Ungdomsskole samtænkes i
indsatsen. Indsatsen, der eksempelvis også kan omfatte rådgivning om hjælp til
udfasning af oliefyr, andelssamarbejde om vindmøller og solcelleparker, skal
varetages af en særlig grøn frontmedarbejder, der arbejder opsøgende i hele
kommunen. (Finansieres af klimapuljen)
Status 1. budgetopfølgning 2021

Ansat ny opsøgende grøn frontmedarbejder d. 1. feb 2021.
Status 2. budgetopfølgning 2021

Den grønne frontmedarbejder er kommet godt i gang med opgaver indenfor
fagområdet.
Status 3. budgetopfølgning 2021
Status Regnskab 2021

58. Klimaskov og klimaskole
Klima, energi og beredskab
Der etableres en klima- og miljøskov på et kommunalt areal, hvor borgerne kan
deltage i forskellige aktiviteter med fokus på klima, miljø og biodiversitet.
Klimaskoven skal sammen med andre naturlokaliteter være centrum for et
undervisningsprojekt om ”Natur- og Klimaskolen”, der som et forsøg tilbyder
“grøn” undervisning til udvalgte klasser i kommunens skole. (Finansieres af
klimapuljen). Muligheden for, at skovrejsningen Anebjerg helt eller delvist kan
etableres som klimaskov, afklares med Skov- og Naturstyrelsen.
Status 1. budgetopfølgning 2021

: Der skal udarbejdes projektbeskrivelser for klimaskov og klimaskole, der
igangsættes efter ny grønt frontmedarbejder tiltræder.
Status 2. budgetopfølgning 2021

Der er igangsat et projekt sammen med skolerne i kommunen. Der er meget stor
opbakning fra skolernes side. Der har været afholdt en fælles workshop, hvor
rammer og muligheder blev fastlagt. Der er fokuseret på lokale aktiviteter for at
sikre bedst mulig forankring og levedygtighed af projektet. Organiseringen er på
plads - og projektet kører planlagt fremad med en række konkrete projekter og
med vidensdeling på tværs af skolerne. Naturstyrelsen er blevet inddraget ift.
klimaskov ved Anebjerg - og lokale, eksisterenede skovområder tæt ved skolerne
vil i reelvant og mulig omfang blive inddraget som klimaskov ifb. med
klimaskole-delen.
Status 3. budgetopfølgning 2021
Status Regnskab 2021
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59. Biodiversitet
Klima, energi og beredskab
Forligsparterne ønsker et særligt fokus på biodiversitet. Biodiversitet skal
tænkes ind i alt, hvad vi gør, hvor det giver mening. Bestøvende insekter skal
have bedre vilkår i offentlige områder og private haver, og de skal have mere at
leve af langs grøfter og i parker.
Status 1. budgetopfølgning 2021

Tilsluttet kampagnen: ”Vild med vilje, planlagte tiltag omkring ændret grøn
drift, skovplan med fokus på biodiversitet, understøtte lokale borgerdrevne
projekter
Status 2. budgetopfølgning 2021

Der er igangsat en række projekter, der ofte er koblet med klimaindsats og grøn
omstilling. Der er igangsat tiltag med ændret drift af kommunale grønne arealer
og vejrabatter. Der er igangsat et projekt med biodiversitetskonsulentbesøg. Pt.
er der planlagt ialt ca. 20 besøg med op til 25 deltagere ved den enkelte
lokalitet. Projektet gennemføres sammen med grundejerforeninger og andre
borgergrupper med henblik på at fremme biodiversitet i de lokale haver og på
grundejerforeningernes arealer. Derudover er der arrangeret en række meget
velbesøgte virtuelle "klimacafeer" - ofte med mere end 50 deltagere - med oplæg
og drøftelser om biodiversitet og natur. Skanderborg Kommune har tilmeldt sig
konkurrencen "Danmarks Vildeste Kommune".
Status 3. budgetopfølgning 2021
Status Regnskab 2021

60. El-biler
Klima, energi og beredskab
Kommunale benzin- og dieselbiler udfases og erstattes af mere miljørigtige biler
fx elbiler i takt med, at bilparken udskiftes, og når det er muligt inden for den
nuværende økonomiske ramme.
Status 1. budgetopfølgning 2021

Der er ikke afsat midler til elbiler i budgettet. Der udarbejdes et oplæg til
hvordan en udfasning af fossilbiler kan gennemføres
Status 2. budgetopfølgning 2021

Der er igangsat interne undersøgelser i samarbejde med indkøbsafdelingen dels ift. leasingkontrakter og dels i forhold til kortlægning af bilpark,
kørselsbehov, muligheder og begrænsninger. Der er ikke afsat midler til elbiler i
budgettet. Det foreslås at der igangsættes pilotprojekter med
ladestanderinfrastruktur, ligesom der gennemføres en analyse og udarbejdes en
plan for indfasning af ladeinfrastruktur til personbiler.
Status 3. budgetopfølgning 2021
Status Regnskab 2021
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69. Etablering af legepladser og lignende til fysisk aktivitet for børn
og unge i byernes centrum.
Udviklingsstrategi, kommuneplan og lokalplaner
I dialog med de fem centerbyer kan der i 2021 etableres legepladser eller
lignende til fysisk aktivitet for børn og unge i byernes centrum. Projekterne
finansieres med støtte fra Fælleskabspuljen, der i 2021 har dette som et højt
prioriteret formål.
Status 1. budgetopfølgning 2021

Der tages løbende dialog med ansøgere til Fællesskabspuljen.
Status 2. budgetopfølgning 2021

Der tages løbende dialog med ansøgere til Fællesskabspuljen.
Status 3. budgetopfølgning 2021
Status Regnskab 2021

73. Klimapulje
Natur og miljø
Klimapuljen skal understøtte den grønne omstilling i Skanderborg Kommune.
Puljen er yderligere beskrevet under budgetaftalens ”Spor 2. Grøn omstilling”.
Der afsættes 3 mio. kr. årligt. Puljen er et supplement til eksisterende budgetter.
I forbindelse med næste års budgetlægning drøftes, om puljen skal vokse i takt
med befolkningsudviklingen.
(Budgettet forøges med 3 mio. kr. fra 2020 og frem)
Status 1. budgetopfølgning 2021

De fleste af mobilitetsinitiativerne er i gang, så der bliver flere udlæg i år.
Biodiesel i bybussen kører også i 2021 og 2022, så 600.000 kr. skal overføres til
det (det er allerede aftalt).
Kun mobilitetspakken til tilflyttere når ikke at komme i gang, så 500.000 kr.
skal overflyttes til 2021.
Dvs. i alt 1,1 mio kr. af klimapuljen på 2,5 mio. kr. skal overføres til 2021 (heraf
er det allerede aftalt med den 600.000kr.).
Status 2. budgetopfølgning 2021

De fleste af mobilitetsinitiativerne er i gang, så der bliver flere udlæg i år.
Biodiesel i bybussen kører også i 2021 og 2022, så 600.000 kr. skal overføres til
det (det er allerede aftalt).
Kun mobilitetspakken til tilflyttere når ikke at komme i gang, så 500.000 kr.
skal overflyttes til 2021.
Dvs. i alt 1,1 mio kr. af klimapuljen på 2,5 mio. kr. skal overføres til 2021 (heraf
er det allerede aftalt med den 600.000kr.).Der overføres midler (ca. 125.000
kr.) fra ”mobilitetspakke til tilflyttere ”-projektet til ”lån-en-elcykel”.
Status 3. budgetopfølgning 2021
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Status Regnskab 2021

79. Kørselsordninger
Tværgående
Udgifterne til kommunens kørselsordninger på tværs af Børn og Unge, Ældre og
Handicap og Beskæftigelse og Sundhed udgør mere end 20 mio. kr. om året. Via
ændret organisering og koordinering af kommunens kørselsordninger kan der
ske en reduktion i udgiftsniveauet. Der udarbejdes på baggrund af en intern
analyse konkrete forslag til ændringer, som behandles politisk. Budgettet
reduceres med 500.000 kr. i 2021, 1 mio. kr. i 2022 og 2 mio. kr. i 2023.
(Budgettet reduceres med 500.000 kr. i 2021, 1 mio. kr. i 2022 og 2 mio. kr. i
2023)
Status 1. budgetopfølgning 2021

Indstilling til behandling i Byrådet i januar 2021
Status 2. budgetopfølgning 2021

Der pågår fortsat kortlægning og analyse af mulige forslag til reduktion af
udgifterne via andre leverandører af kørslen end de nuværende.
Status 3. budgetopfølgning 2021
Status Regnskab 2021
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Undervisnings- og Børneudvalget
5. Styrkede fraværsindsatser
Skoler og pædagogiske fritidstilbud
Fravær kan være et tegn på mistrivsel. Igennem en systematisk og målrettet
indsats arbejdes der på at reducere fraværet blandt elever. Forandringen
vurderes særlig vigtig i arbejdet med at lave indsatser, der gør, at elever forbliver
i alment regi. Der etableres med forandringen et fast fraværsteam. Der afsættes
samlet 1,3 mio. kr. årligt; heraf finansieres forandringen med 0,5 mio. kr. årligt
inden for den eksisterende ramme.
(Budgettet forøges med 0,8 mio. kr. årligt fra 2021)
Status 1. budgetopfølgning 2021

Forandringen er forankret i PPR, hvor der arbejdes med udgangspunkt i
metoden Back2School. Der er igangsat et udviklingsarbejde i relation til
etablering og drift af fraværsteam. Forandringen forventes at være fuldt indfaset
i august 2021.
Status 2. budgetopfølgning 2021

Forandringen er forankret i PPR, hvor der arbejdes med udgangspunkt i
metoden Back2School. Der er igangsat et udviklingsarbejde i relation til
etablering og drift af fraværsteam. Forandringen forventes at være fuldt indfaset
i august 2021.
Status 3. budgetopfølgning 2021
Status Regnskab 2021

43. Ordblindeindsats - Ung til ung
Skoler og pædagogiske fritidstilbud
Der etableres ung-til-ung-netværk for unge ordblinde som et supplement til
skolernes understøttelse af ordblinde elever. Ung-til-ung-netværk organiseres
som et samarbejde mellem skolerne og PPR.
(Budgettet forøges i Budget 2020 med 200.000 kr. i 2020 og 100.000 kr. årligt
fra 2021. Forandringen har nr. 9 i budgetaftalen for Budget 2020)
Status 1. budgetopfølgning 2021

Ordblindekonsulentens opgave er at understøtte implementeringen af
ordblindeindsatsen, som består af vidensløft til pædagogisk personale,
etablering af netværk med elever og netværk med forældre fra skolen.
Derudover understøtter ordblindekonsulenten også den virtuelle skole via
webinar. Oplæg har været udskudt grundet Covid19. Konsulenten fastansættes
til fortsat implementering og understøttelse.
Status 2. budgetopfølgning 2021
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Ordblindekonsulentens opgave er at understøtte implementeringen af
ordblindeindsatsen, som består af vidensløft til pædagogisk personale,
etablering af netværk med elever og netværk med forældre fra skolen.
Derudover understøtter ordblindekonsulenten også den virtuelle skole via
webinar. Oplæg har været udskudt grundet Covid19. Konsulenten fastansættes
til fortsat implementering og understøttelse.
Status 3. budgetopfølgning 2021
Status Regnskab 2021

44. Mulighed for styrket brug af praktik i folkeskolen
Skoler og pædagogiske fritidstilbud
Med henblik på at vurdere om der fremadrettet kan ske en styrket brug af
erhvervspraktik og andre arbejdskendskabsaktiviteter, vil Fagsekretariatet Børn
og Unge sammen med skolerne og Ungdommens Uddannelsesvejledning
gennemføre en analyse af den eksisterede praksis og mulighederne for at justere
denne.
(Forandringen har nr. 68 i budgetaftalen om Budget 2020)
Status 1. budgetopfølgning 2021

Undervisnings - og Børneudvalget blev på deres møde i januar 2021 præsenteret
for en oversigt over nuværende praksis og muligheder for udvikling af området.
Udvalget præsenteres for forslag til fælles praksis april 2021.
Status 2. budgetopfølgning 2021

Undervisnings - og Børneudvalget blev på deres møde i januar 2021 præsenteret
for en oversigt over nuværende praksis og muligheder for udvikling af området.
Udvalget præsenteres for forslag til fælles praksis april 2021.
Status 3. budgetopfølgning 2021
Status Regnskab 2021

45. Opstart af talentklasser på Niels Ebbesen Skolen
Skoler og pædagogiske fritidstilbud
Undervisnings- og Børneudvalget arbejder frem mod næste års budgetlægning
med hen-vendelse om opstart af talentklasser på Niels Ebbesen Skolen i
samarbejde med håndbold og fodbold. Undervisnings- og Børneudvalget
behandler forandringen ultimo 2020.
(Forandringen har nr. 70 i budgetaftalen for Budget 2020)
Status 1. budgetopfølgning 2021

Som konsekvens af beslutning om overflytning af specialtilbuddene fra Låsby til
Niels Ebbesen skolen, har Undervisnings- og Børneudvalget besluttet at udskyde
etablering af talentklasser.
Status 2. budgetopfølgning 2021
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Som konsekvens af beslutning om overflytning af specialtilbuddene fra Låsby til
Niels Ebbesen skolen, har Undervisnings- og Børneudvalget besluttet at udskyde
etablering af talentklasser.
Status 3. budgetopfølgning 2021
Status Regnskab 2021

55. Kvalificering af de afsatte beløb i investeringsoversigten
Tværgående
Forligspartierne anmoder administrationen om at fremlægge en kvalificering af
de afsatte beløb i investeringsoversigten i 2021-24. Heri indgår også en nærmere
afklaring af de planmæssige forudsætninger for at realisere projekterne samt
udgifter til tilknyttet infrastruktur m.v., som ikke er indeholdt i
investeringsoversigten.
Status 1. budgetopfølgning 2021

Op til Byrådets seminar i marts 2021 vil alle anlægsprojekter blive gennemgået
og opdateret ift. periodisering og afsatte beløb med afsæt i den nye
befolkningsprognose og konsekvenserne af aftalen om ny struktur på
skoleområdet.
Status 2. budgetopfølgning 2021

Der er i investeringsoversigten til det tekniske budget sket korrektioner af de
tidligere afsattte beløb, samt korrigeret for tidsmæssige forskydninger af
anlæggene som konsekvens af ny befolkningsprognose. Anlæg, der har ændret
karakter som følge af ny strukturaftale er blevet korrigeret.
Status 3. budgetopfølgning 2021
Status Regnskab 2021

56. Fleksible og bæredygtige modulbyggerier
Tværgående
For at tage højde for kapacitetsudfordringerne og sikre fleksibiliteten ved
fremtidige, skiftende børne- og elevtal skal der yderligere fokus på bæredygtige,
fleksible modulbyggerier, der kan flyttes efter behov. Forligspartierne ønsker at
sikre fleksible løsninger, der er bæredygtige i henhold til kommunens
bygningspolitik. Samtidig bør rammerne i forhold til eksempelvis planlægning,
p-norm mv. konkret kunne tilpasses, således at fleksible modulbyggerier efter
behov hurtigt kan bringes i anvendelse for at imødegå kapacitetsudfordringerne.
Administrationen anmodes derfor om at udarbejde et forslag til en standard for
brug af fleksible modulbyggerier, der balancerer de forskellige hensyn og
kommunens politikker. Administrationen bedes samtidig sikre det nødvendige
planmæssige grundlag for placering af institutionsbyggeri, hvad enten der er tale
om fleksibelt eller permanent byggeri. Der afsættes 5 mio. kr. i både 2021 og
2022 til kapacitetstilpasning på skole- og dagtilbudsområdet, hvor der skal være
et særligt fokus på bæredygtige, fleksible modulbyggerier.
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Status 1. budgetopfølgning 2021

Der er ved at blive udarbejdet en standard for fleksibelt modulbyggeri. Det er en
standard der udarbejdes mellem Børn og Unge og Kommunale Bygninger. Der
er fokus på både tekniske forhold omkring modulet, myndighedsforhold, men
særligt er det processen og beslutningsrammerne, der lægges vægt på. Det
forventes, at forandringen kan præsenteres politisk i løbet af foråret.
Status 2. budgetopfølgning 2021

Der er ved at blive udarbejdet en standard for fleksibelt modulbyggeri. Det er en
standard der udarbejdes mellem Børn og Unge og Kommunale Bygninger. Der
er fokus på både tekniske forhold omkring modulet, myndighedsforhold, men
særligt er det processen og beslutningsrammerne, der lægges vægt på. Det
forventes, at forandringen kan præsenteres politisk efter sommerferien 2021.
Status 3. budgetopfølgning 2021
Status Regnskab 2021

74. Implementering af stærke dagtilbud
Dagtilbud 0-6 årige
Med aftalen om ”Stærke dagtilbud” følger en række konkrete ændringer, der
skal implementeres i løbet af 2018 og 2019.
Nogle af ændringerne kan gennemføres administrativt, men flere ændringer kan
øge det nuværende serviceniveau eller medføre en éngangsinvestering.
Administrationen vil løbende fremsende sager til politisk behandling i takt med,
at der bliver dannet et overblik over de fulde konsekvenser af lovændringen.
Udgifter i forbindelse med forandringen kompenseres fra staten via lov- og
cirkulæreprogrammet.
Status 1. budgetopfølgning 2021

Nedlukningen af dagtilbuddene i 2020 som følge af COVID-19 har forsinket
arbejdet med den skriftlige læreplan og kompetenceløft til medarbejdere.
Forandringen videreføres derfor til 2021.
Status 2. budgetopfølgning 2021

Nedlukningen af dagtilbuddene i 2020 som følge af COVID-19 har forsinket
arbejdet med den skriftlige læreplan og kompetenceløft til medarbejdere.
Forandringen videreføres derfor til 2021.
Status 3. budgetopfølgning 2021
Status Regnskab 2021
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Økonomiudvalget
4. Branding af Skanderborg Kommune ved aktiviteter i regi af
Skanderborg Håndbold
Erhverv, turisme og internationalt samarbejde
Midlerne til branding af Skanderborg Kommune ved aktiviteter i regi af
Skanderborg Håndbold forøges med 200.000 kr. i årene 2021 og 2022.
(Budgettet forøges med 200.000 kr. i 2021 og 2022)
Status 1. budgetopfølgning 2021

Budgettet er udmøntet og forandringen er hermed afsluttet.
Status 2. budgetopfølgning 2021

Er afsluttet
Status 3. budgetopfølgning 2021
Status Regnskab 2021

6. Annullering af besparelsen vedrørende justering af
demografimodeller
Skoler og pædagogiske fritidstilbud
Der blev i sidste års budgetaftale besluttet en besparelse på 10 mio. kr. fra 2022
og frem. Besparelsen skulle udmøntes som en justering af demografimodellerne
på politikområderne ”Dagtilbud 0-6 årige” og ”Skoler og pædagogiske
fritidstilbud”. Med denne forandring annulleres denne besparelse.
(Budgettet forøges med 10 mio. kr. årligt fra 2022)
Status 1. budgetopfølgning 2021

Forandringen er udmøntet i budgettet. Der er således tilført 10 mio. kr. årligt til
annulering af den oprindelige besparelse.
Status 2. budgetopfølgning 2021

Forandringen er udmøntet i budgettet. Der er således tilført 10 mio. kr. årligt til
annulering af den oprindelige besparelse.
Status 3. budgetopfølgning 2021
Status Regnskab 2021

9. Aktivitetsmodel på handicap- og psykiatriområdet
Borgere med fysiske og psykiske handicap
Den nuværende model for håndtering af aktivitetsstigning på handicap- og
psykiatriområdet udløber med udgangen af 2022. Der afsættes med denne
forandring et skønsmæssigt budget fra 2023 til håndtering af yderligere
aktivitetsstigning. Budgettet forøges med 6 mio. kr. i 2023 og 12 mio. kr. i 2024
og frem. Der skal udarbejdes en evaluering og evt. forslag til en ny model for
styring af aktivitetsstigningen på området.
(Budgettet forøges med 6 mio. kr. i 2023 og 12 mio. kr. årligt fra 2024)
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Status 1. budgetopfølgning 2021

Kommissorium påbegyndes februar 2021.
Status 2. budgetopfølgning 2021

Kommissoriet for arbejdet er præsenteret til orientering for Socialudvalget,
Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget samt Økonomiudvalget. Arbejdet
med evaluering af nuværende model samt forslag til ny model præsenteres for
ovenstående udvalg i juni samt på Byrådets budgetstatusmøde 21. juni 2021.
Status 3. budgetopfølgning 2021
Status Regnskab 2021

13. Skattestigning
Økonomi
Skattestigning inden for den af Social- og Indenrigsministeriet udmeldte ramme
til skatteforhøjelser for de kommuner, som fik tab af udligningsreformen.
Konkret forøges skatten med 0,12% i 2021 og frem, 0,12% fra 2022 og frem og
0,06% fra 2023. Der budgetteres ikke med en yderligere skattestigning i 2024.
Samlet forøges skatte med o,3% fra 2023, svarende til et merprovenu på 31,6
mio. kr.
(Indtægtsbudgettet forøges med 12,399 mio. kr. i 2021, 24,807 mio. kr. i 2022,
31,568 mio. kr. årligt i 2023 og frem)
Status 1. budgetopfølgning 2021

Forandringen er implementeret med budgetvedtagelsen.
Status 2. budgetopfølgning 2021

Status 3. budgetopfølgning 2021
Status Regnskab 2021

14. Kompensation for demografi i økonomiaftalen
Økonomi
I økonomiaftalen for 2021 mellem KL og regeringen tages der højde for
kommunernes udgifter til flere børn og ældre i 2021. Forventningen er på
baggrund af regeringens tilkendegivelser, at kommunerne også fremover i
kommende økonomiaftaler mellem KL og regeringen bliver kompenseret for
udgifterne til den demografiske udvikling. Skanderborg Kommune forventer
derfor, at kommunens tilskud fra Staten vil blive øget med 10 mio. kr. årligt,
således at mertilskuddet til demografi i 2024 vil udgøre 30 mio. kr.
(Indtægtsbudgettet forøges med 10 mio. kr. i 2022, 20 mio. kr. i 2023 og 30
mio. kr. i 2024)
Status 1. budgetopfølgning 2021

Forandringen er implementeret med budgetvedtagelsen.
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Status 2. budgetopfølgning 2021

Status 3. budgetopfølgning 2021
Status Regnskab 2021

15. Usikkerheder omkring effekter af udligningsreformen
Økonomi
Det afsatte budget til imødegåelse af usikkerheder omkring effekter af
udligningsreformen på 10 mio. kr. nulstilles i 2023 og 2024, idet indfasningen
og usikkerheden omkring udligningsreformen bør være kendte fra 2023.
(Indtægtsbudgettet forøges med 10 mio. kr. årligt fra 2023)
Status 1. budgetopfølgning 2021

Forandringen er implementeret med budgetvedtagelsen.
Status 2. budgetopfølgning 2021

Status 3. budgetopfølgning 2021
Status Regnskab 2021

17. Reduktion af formands- og udvalgsvederlag
Demokrati
Byrådet vedtog med Budget 2020 at reducere udgiften til formands- og
udvalgsvederlag, samt at formanden for Folkeoplysningsudvalget fra 2022 ikke
længere oppebærer vederlag. Udmøntes den besluttede besparelse på formandsog udvalgsvederlag ved, at der ikke længere udbetales vederlag til formand,
næstformand og udvalgsmedlemmer i Byrådets opgaveudvalg (§17, stk. 4), vil
der fra 2022 kunne opnås en samlet besparelse, der er 175.000 kr. højere end
forudsat i Budget 2020.
(Budgettet reduceres med 175.000 kr. årligt fra 2022)
Status 1. budgetopfølgning 2021

Forandringen afsluttes i forbindelse med, at Byrådet vedtager ny
styrelsesvedtægt for 2022-25.
Status 2. budgetopfølgning 2021

Forandringen afsluttes i forbindelse med, at Byrådet vedtager ny
styrelsesvedtægt for 2022-25. Dette sker til august/september. Kultur-,
Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget ønsker formandsvederlag genindført ved
Økonomiudvalget med en mindre økonomisk ramme end de hidtidige ca.
120.000 kr.
Status 3. budgetopfølgning 2021
Status Regnskab 2021
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18. Bortfald af centrale midler til digital kompetenceudvikling
Personale
Forandringen medfører, at centrale midler, som er afsat til udvikling af digitale
kompetencer hos medarbejderne, bortfalder. Der er tale om et engangsbeløb
afsat i 2021.
(Budgettet reduceres med 300.000 kr. i 2021)
Status 1. budgetopfølgning 2021

Budgettet er reduceret i 2021. Forandringen er afsluttet.
Status 2. budgetopfølgning 2021

Status 3. budgetopfølgning 2021
Status Regnskab 2021

23. Styrket behandling af sager om regres i sygedagpengesager
Administration
Indtægter fra regres i sygedagpengesager øges med 400.000 kr. pr. år gennem
en styrkelse af sagsbehandlingen. Sagsbehandlingen styrkes med en bevilling på
200.000 kr. pr. år.
(Budgettet reduceres med 0,2 mio. kr. i 2021 årligt og frem)
Status 1. budgetopfølgning 2021

Forandringen er igangsat. Der er indgået aftale med Advokatfirmaet
HjulmandKaptain om udførelse af opgaven. HjulmandKaptain gennemgår
perioden fra 2018 til og med 2020. Aftalen med HjulmandKaptain ophører den
31.december 2021. Der er mulighed for at forlænge aftalen.
Status 2. budgetopfølgning 2021

Se første budgetopfølgning.
Status 3. budgetopfølgning 2021
Status Regnskab 2021

24. Integrationsteamet/-indsatsen reduceres
Administration
Forandringen indebærer, at Integrationsteamet nedlægges fra 2023. Det
indebærer nedlæggelsen af en afdelingslederstilling.
(Budgettet reduceres med 0,45 mio. kr. årligt fra 2023)
Status 1. budgetopfølgning 2021
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Integrationsteamet er nedlagt som selvstændig afdeling og
integrationsindsatsen varetages nu tværgående i jobcenteret. Forandringen
betragtes som afsluttet.
Status 2. budgetopfølgning 2021

Integrationsteamet er nedlagt som selvstændig afdeling og
integrationsindsatsen varetages nu tværgående i jobcenteret. Forandringen
betragtes som afsluttet.
Status 3. budgetopfølgning 2021
Status Regnskab 2021

25. Reduktion af serviceniveauet i administrationen
Administration
Budgettet på det administrative område reduceres med 800.000 kr. årligt.
Direktionen er ansvarlig for implementeringen af besparelsen med blik for bedst
mulig samlet drift.
(Budgettet reduceres med 0,8 mio. kr. årligt fra 2022)
Status 1. budgetopfølgning 2021

Indtægterne for administrationsbidrag fra de sociale institutioner har i en
årrække vist et stabilt niveau, og det forventes også i fremtiden, at dette niveau
holdes.
Specielt Sølund har siden kommunesammenlægningen været påvirket af en
udvikling, hvor kommunerne i højere grad selv laver foranstaltninger for egne
borgere, men omvendt stiger antallet af krævende borgere og hermed en højere
omsætning pr. borger.
Det niveau forventes at fortsætte, og derfor kan indtægtsbudgettet hæves.
Det skal bemærkes, at tidligere års merindtægt fra overhead i overførselssagen
er tilgået kassen.
Status 2. budgetopfølgning 2021

Status 3. budgetopfølgning 2021
Status Regnskab 2021

26. Bortfald af frugtordning på Fælleden
Kommunale ejendomme
Forandringen indebærer, at den centrale frugtordning på Fælleden bortfalder,
og at Fælledens driftsbudget nedskrives.
(budgettet reduceres med 0,2 mio. kr. årligt fra 2022)
Status 1. budgetopfølgning 2021

Frugtordningen til ansatte på Fælleden er ophørt. Forandringen er afsluttet.
Status 2. budgetopfølgning 2021
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Status 3. budgetopfølgning 2021
Status Regnskab 2021

29. Analyse af behovet for særskilt budgetmodel for
specialtilbuddene
Tværgående
Der gennemføres en analyse af behovet for en særskilt budgetmodel for
specialtilbuddene på dagtilbuds- og skoleområdet.
Skanderborg Kommune oplever (i lighed med andre kommuner) en stigning i
antallet af børn, der visiteres fra de almene tilbud til specialtilbuddene. Med den
nuværende budgetmodel har en stigning i andelen - og/eller antallet - af børn i
specialtilbud en betragtelig betydning for økonomien på almenområdet.
Analysen gennemføres i et samarbejde mellem den fælles Økonomifunktion og
Fagsekretariatet Børn og Unge inden for de eksisterende budgetrammer.
Status 1. budgetopfølgning 2021

Analysearbejdet pågår som planlagt og vil blive fremlagt i forbindelse med
Byrådets budgetseminar i marts.
Status 2. budgetopfølgning 2021

Analysen blev præsenteret for Byrådet på budgetseminaret i marts og
Økonomiudvalget har på baggrund af analysen besluttet, at der skal udarbejdes
et forandringsforslag til budget 2022-2025. Forandringen er hermed afsluttet.
Status 3. budgetopfølgning 2021
Status Regnskab 2021

30. Øget indsats for at reducere sygefravær - herunder især
sygefraværet på ældre- og handicapområdet
Personale
Der vil i 2021-2022 blive arbejdet med at nedbringe sygefraværet på ældre- og
handicapområdet, som har et højt sygefravær og hvor arbejdsopgaverne gør, at
arbejdsmiljøet er særligt belastet. Erfaringer herfra spredes til øvrige områder.
Status 1. budgetopfølgning 2021

Der er ved at blive planlagt aktiviteter i samarbejde med Sølund med henblik på
at indhente og udbrede viden om sygefraværsindsatsen til hele organisationen.
Status 2. budgetopfølgning 2021

Der er igangsat forløb på Sølund og gjort status på, hvilke indsatser, der er
behov for. I alt forventes der at blive arbejdet med fire spor i indsatserne, som
omfatter såvel kompetenceudvikling af ledere og bedre udnyttelse af ITsystemer. Videreudvikling og implementering af tiltagene forventes at vare hele
2021 og 2022.
48

Status 3. budgetopfølgning 2021
Status Regnskab 2021

31. Analyse af demografimodel for børne- og omsorgstandplejen
Sundhedsfremme og forebyggelse
Skanderborg Kommune oplever en betydelig befolkningstilvækst, som øger
udgiftsbehovet i børne- og omsorgstandplejen. Der udarbejdes derfor i 2021 en
analyse af en demografimodel for børne- og omsorgstandplejen. Analysen skal
indgå i budgetprocessen for Budget 2022.
Status 1. budgetopfølgning 2021

Analysearbejdet pågår som planlagt og vil blive fremlagt i forbindelse med
Byrådets budgetseminar i marts.
Status 2. budgetopfølgning 2021

Analysen blev præsenteret for Byrådet på budgetseminaret i marts og blev
herefter overdraget til Økonomiudvalget. Der bliver ikke udarbejdet
forandringsforslag til Budget 2022-2025 på baggrund af analysen. Forandringen
er hermed afsluttet.
Status 3. budgetopfølgning 2021
Status Regnskab 2021

32. Analyse af en demografimodel for Sundhedstjenesten
Sundhedsfremme og forebyggelse
Skanderborg Kommune oplever en betydelig befolkningstilvækst, som øger
udgiftsbehovet i Sundhedstjenesten. Der udarbejdes derfor en analyse i 2021 af
en demografimodel for Sundhedstjenesten. Analysen skal indgå i
budgetprocessen for Budget 2022.
Status 1. budgetopfølgning 2021

Analysearbejdet pågår som planlagt og vil blive fremlagt i forbindelse med
Byrådets budgetseminar i marts.
Status 2. budgetopfølgning 2021

Analysen blev præsenteret for Byrådet på budgetseminaret i marts og blev
herefter overdraget til Økonomiudvalget. Der bliver ikke udarbejdet
forandringsforslag til Budget 2022-2025 på baggrund af analysen. Forandringen
er hermed afsluttet.
Status 3. budgetopfølgning 2021
Status Regnskab 2021
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35. Beskrivelse af bemandingen på Skanderborg Kommunes
plejecentre
Ældre
Forligsparterne er enige om, at der udarbejdes en beskrivelse af bemandingen
på Skanderborg Kommunes plejecentre. Beskrivelsen suppleres med erfaringer,
eksempler og nøgletal fra andre sammenlignelige kommuner. Resultatet kan
indgå i budgetprocessen for Budget 2022. Arbejdet forudsættes håndteret inden
for de eksisterende rammer.
Status 1. budgetopfølgning 2021

Kommissoriet har været på Økonomiudvalget og Socialudvalget og er blevet
godkendt. Beskrivelsen skal nu udarbejdes, hvor chefgruppen for ældre først
kommer med input til opmærksomhedspunkter ift. de forskellige områder i
beskrivelsen. Beskrivelsen af bemanding på Skanderborg Kommunes
plejecentre forventes at blive præsenteret på Budgetstatusmødet den 21/6-21.
Status 2. budgetopfølgning 2021

Beskrivelsen af bemanding på Skanderborg Kommunes plejecentre forventes at
blive præsenteret på Budgetstatusmødet den 21/6-21.
Status 3. budgetopfølgning 2021
Status Regnskab 2021

38. Analyse af en demografimodel for hjælpemidler
Skanderborg Kommune oplever en betydelig befolkningstilvækst, som øger
udgiftsbehovet for hjælpemidler. Der udarbejdes derfor en analyse i 2021 af en
demografimodel for hjælpemidler. Analysen skal indgå i budgetprocessen for
Budget 2022.
Status 1. budgetopfølgning 2021

Analysearbejdet pågår som planlagt og vil blive fremlagt i forbindelse med
Byrådets budgetseminar i marts.
Status 2. budgetopfølgning 2021

Analysen blev præsenteret for Byrådet på budgetseminaret i marts og
Økonomiudvalget har på baggrund af analysen besluttet, at der skal udarbejdes
et forandringsforslag til budget 2022-2025. Forandringen er hermed afsluttet.
Status 3. budgetopfølgning 2021
Status Regnskab 2021

42. Analyse af en demografimodel for administrationen
Administration

50

Skanderborg Kommune oplever en betydelig befolkningstilvækst, som øger
udgiftsbehovet i administrationen. Der udarbejdes derfor en analyse i 2021 af en
demografimodel for administrationen. Analysen skal indgå i budgetprocessen
for Budget 2022.

Status 1. budgetopfølgning 2021

Analysen er udarbejdet og præsenteres ved budgetseminaret i marts 2021.
Status 2. budgetopfølgning 2021

Analysen blev præsenteret for Byrådet på budgetseminaret i marts og blev
herefter overdraget til Økonomiudvalget. Der bliver ikke udarbejdet
forandringsforslag til Budget 2022-2025 på baggrund af analysen. Forandringen
er hermed afsluttet.
Status 3. budgetopfølgning 2021
Status Regnskab 2021

47. Ekstraordinær demografipulje på ældreområdet i 2021
Med forandringen afsættes en ekstraordinær demografipulje til
hjemmeplejeområdet som følge af underkapacitet på plejeboligområdet i 2021.
(Budgettet er i Budget 2020 forøget med 5,664 mio. kr. årligt i 2021. På
baggrund af opdateret analyse af kapacitetsbehovet er den ekstraordinære
demografipulje i 2021 nedskrevet med 239.000 i forbindelse med teknisk
budget 2021. Forandringen har nr. 11 i budgetaftalen om Budget 2020)
Status 1. budgetopfølgning 2021

4,9 mio. kr. anvendes til pilotprojeket Tryghed Hjemme.
Status 2. budgetopfølgning 2021

Budgettet er udmøntet. Rest på 0,6 mio. kr.
Status 3. budgetopfølgning 2021
Status Regnskab 2021

64. Omdannelse af Sølund
Kommunale ejendomme
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Byrådet har truffet følgende beslutning om retning for udviklingen af
pavillonerne på Sølund: ”Der skal fokuseres på liberale erhverv samt en mulig
samling af kommunale institutioner, så området bliver et livligt centrum for
mange menneskers hverdag. Det ønskes undersøgt, om en form for fællesskabsog frivillighedshus i fremtiden kan være en del af Sølund.”
En politisk arbejdsgruppe arbejder med forskellige scenarier med udgangspunkt
i, at de nuværende funktioner forbliver i området, og at nyindflyttende
kommunale institutioner og liberale erhverv kan opnå synergi – og herunder
kan dele lokaler hen over døgnet og hen over ugen.
Der afsættes med budgetaftalen en ramme på 10 mio. kr. i 2021 og 10 mio. kr. i
2022 til renovering. Derudover følger der finansiering med de aktiviteter, som
flyttes til Sølund.
Status 1. budgetopfølgning 2021

Den politiske arbejdsgruppe arbejder videre ud fra, at Byrådet som en del af
beslutningen (dec. 2020) om ny skolestruktur har besluttet, at Hørningskolen
skal flytte til Sølund, Pavillon 5. Der er igangsat en proces med Hørningskolen
(inkl. bestyrelse), en ekstern rådgiver og administrationen. Undervisnings- og
Børneudvalget følger arbejdet.
For de øvrige pavilloner, især Pavillon 2 og 3, har den politiske arbejdsgruppe
fremlagt idé om at etablere et center for Fællesskab og Frivillighed og rykke
udvalgte kommunale funktioner ind i pavillonerne sammen med det.
Økonomiudvalget har bedt arbejdsgruppen arbejde videre med idéen sammen
med de fremtidige aktører.
Status 2. budgetopfølgning 2021

Se første budgetopfølgning.
Status 3. budgetopfølgning 2021
Status Regnskab 2021

67. Udbud af Søkilde
Kommunale ejendomme
Det forhenværende plejehjem Søkilde og eventuelt omkringliggende areal
udbydes i 2021 til salg i offentligt udbud. Søkilde udbydes til boformer for
ældre/seniorer. For at få afdækket forskellige muligheder omkring boligformer
stilles der i udbuddet ikke krav om bestemte driftsformer eller boligformer. Ved
bedømmelse af de indkomne bud vil kommunen vægte bud ud fra, hvilket bud,
der bidrager til øget mangfoldighed i boligudbuddet til ældre og seniorer i
Skanderborg Kommune, og som sikrer bedst mulig kvalitet i botilbuddet.
Status 1. budgetopfølgning 2021

Afventer en evt. revideret planlægning vedrørende plejeboliger – og aktuelt også
en afslutning på Corona-krisen, hvor stedet bruges til isolation.
Status 2. budgetopfølgning 2021

Afventer afslutning på Corona-krisen, hvor stedet bruges til isolation.
Status 3. budgetopfølgning 2021
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Status Regnskab 2021

68. Bofællesskaber som led i realisering af Skanderborg Kommunes
Boligpolitik
Udviklingsstrategi, kommuneplan og lokalplaner
Der skal derudover arbejdes for at skabe bofællesskaber fx senior- og
generations-bofællesskaber i kommunen. Bofællesskaber er et led i realisering af
Skanderborg Kommunes Boligpolitik, hvoraf det fremgår at variation i
boligmassen ønskes.
Status 1. budgetopfølgning 2021

Forandringen er ikke påbegyndt
Status 2. budgetopfølgning 2021

Forandringen er ikke påbegyndt
Status 3. budgetopfølgning 2021
Status Regnskab 2021

75. Samarbejde med Eisenach
Erhverv, turisme og internationalt samarbejde
Der afsættes 40.000 kr. til samarbejdet i 2020. Der skal tages stilling til
samarbejdet med Eisenach før næste års budgetlægning.
(Budgettet forøges med 40.000 kr. i 2020)
Status 1. budgetopfølgning 2021

Den 17. marts 2021 behandles sag i Økonomiudvalg.
Status 2. budgetopfølgning 2021

Der er ikke taget politisk stilling til spørgsmålet.
Status 3. budgetopfølgning 2021
Status Regnskab 2021

76. Fokus på salg af kommunale bygninger
Kommunale ejendomme
Økonomiudvalget skal før sommerferien fremlægge en plan for frasalg af
kommunale bygninger m.m. på et temamøde i Byrådet. Der skal også fremgå et
forslag til, hvordan salgsindtægter eventuelt kan anvendes til renovering af
kommunale bygninger.
Status 1. budgetopfølgning 2021
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Arbejdet med planen fortsætter parallelt med arbejdet omkring arealoptimering
af kommunens ejendomme. Der foreligger derfor ikke en endelig plan for frasalg
af kommunale bygninger. Der vil blive arbejdet videre med planen i 2021.
Status 2. budgetopfølgning 2021

Arbejdet med planen fortsætter parallelt med arbejdet omkring arealoptimering
af kommunens ejendomme. Der foreligger derfor ikke en endelig plan for frasalg
af kommunale bygninger. Der vil blive arbejdet videre med planen i 2021.
Status 3. budgetopfølgning 2021
Status Regnskab 2021

77. Fortsat arbejde med helhedsplan for Himmelbjerget
Erhverv, turisme og internationalt samarbejde
Byrådet har vedtaget vision og principper for en Helhedsplan for Himmelbjerget
- en vigtig fortælling om Himmelbjerget som demokratiets bjerg. Den
igangværende dialog med lokale parter og borgere fortsætter, og når det
endelige projekt skabes, sker dette ligeledes i dialog.
For at realisere visionen og principperne for udviklingen af Himmelbjerget vil
Byrådet søge samarbejde med fonde, der har interesse i at medvirke til at føre
Himmelbjerget som nationalt klenodie frem til en tidssvarende og attraktiv
destination med en vigtig fortælling, enestående naturoplevelse og som motor
for udviklingen af turisterhvervet.
Frem mod næste budgetlægning søges mulighederne afdækket, således at der
ved budgetlægningen for 2020-2023 kan foreligge et kvalificeret, evt.
etapeopdelt bud på, hvordan helhedsplanens vision og principper kan realiseres
og finansieres.
(Budgettet forøges med 2,0 mio. kr. i 2020)
Status 1. budgetopfølgning 2021

Der er indledt et samarbejde med Real Dania omkring udvikling af et forprojekt.
Forandringen skal videreføres i 2021.
Status 2. budgetopfølgning 2021

Der er indledt et samarbejde med Real Dania omkring udvikling af et forprojekt.
Der er tilknyttet eksterne rådgivere til arbejdet. Forandringen skal videreføres i
2022.
Status 3. budgetopfølgning 2021
Status Regnskab 2021

78. Øget anvendelse af de obligatoriske indkøbsaftaler og
implementering af e-handelssystem
Økonomi
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På indkøbsområdet er der et effektiviseringspotentiale gennem dels øget brug af
kommunens indkøbsaftaler, dels implementering af en ny digital ehandelsplatform for de kommunale indkøbsaftaler. Den fokuserede e-handel
reducerer ikke mulighederne for at handle lokalt. (Projekt e-handel).
Forventningen er at kunne øge aftaleloyaliteten (brugen af indkøbsaftaler) fra
60 pct. til 85 pct. over en 3-årig periode. Ved samtidig at indføre et nyt system til
digital e-handel, forventes ligeledes over en 3-årig periode at kunne reducere
ressourceanvendelsen generelt i organisationen ved bestilling af varer,
fakturahåndtering etc.
For at kunne opnå effektiviseringen er der behov for at ansætte en
udbudskonsulent og en controller i Indkøbs- og Udbudsteamet. Herefter vil det
også være muligt at løfte et ønske om ”hensyn til lokal handel”.
(Budgettet reduceres med 2,3 mio. kr. i 2019, 4,25 mio. kr. i 2020 og 4,85 mio.
kr. årligt fra 2021 og frem)
Status 1. budgetopfølgning 2021

E-handelssystemet (Rakat) er implementeret i 95 % af organisationen, og den
resterende del sker i 1. kvartal 2021.
Såfremt der i prognoserne for 2021 tages højde for corona-nedlukninger, vil
organisationen nå det forventede ordreflow i Rakat allerede i første halvår af
2021.
Det er Indkøb og Udbudsafdelingens forventning, at arbejdet med de decentrale
besøg kan genoptages i løbet af foråret 2021. I forbindelse med afslutningen af
undervisningen i Rakat opprioriteres arbejdet med loyalitetsrapporterne.
Status 2. budgetopfølgning 2021

Skanderborg Kommunes e-handelssystem (Rakat) er nu implementeret i hele
organisationen. Projekt e-handel og projekt aftaleloyalitet overføres nu til drift
og videreføres med konkrete målsætninger i den nye indkøbs- og udbudspolitik.
Status 3. budgetopfølgning 2021
Status Regnskab 2021

55

