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FREDERICIA KOMMUNE

INDLEDNING
Fredericia Kommune oplever i lighed med andre kommuner stigende udgifter på de store kommunale
velfærdsområder, blandt andet som følge af et demografisk pres. Herudover er der på flere områder økonomisk
ubalance, og dermed budgetter, der ikke svarer til det besluttede serviceniveau og det faktiske udgiftsbehov.
På denne baggrund besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. maj 2022 som en del af
budgetproceduren for budget 2023-2026 at anmode direktionen om at udarbejde et finansieringskatalog med
forslag til, hvordan der særligt på de store velfærdsområder kunne ske omprioriteringer, således at budgetterne
fra 2023 kunne komme i balance. Kataloget indgår i de politiske prioriteringer frem mod 2. behandlingen af
budgettet.
Finansieringskataloget er udarbejdet i perioden 17. maj 2022 til 25. august 2022 af direktionen og den
strategiske chefgruppe, som jf. byrådets godkendelse den 21. april 2021 af den nuværende organisering er
kommunens samlede ledelsesteam med et særligt økonomisk og fagligt ansvar. Ledere og medarbejdere i
kommunen har desuden være inddraget og har haft mulighed for at fremkomme med forslag til katalogerne.
Hovedmedarbejderudvalget (HMU) har desuden givet sparring på arbejdsmiljømæssige konsekvenser af
forslagene.
Finansieringskataloget indeholder på den baggrund finansieringsforslag for i alt ca. 67 mio. kr. i 2023 stigende til
ca. 97 mio. kr. i 2026.
Fælles for alle forslag i finansieringskataloget er, at serviceniveauet kan påvirkes, hvis forslagene tilvælges, men
at kommunen ikke kommer til at gå på kompromis med en lovmedholdelig opgaveløsning. Forslagene bygger på
forskellige metoder. Nogle skærer en bestemt ydelse væk - andre er brede besparelser. Under de enkelte
forslag er evt. effekt på serviceniveau, arbejdsmiljø m.v. beskrevet, men såfremt flere forslag på samme område
tilvælges, vil effekten af de forskellige forslag kunne forstærke hinanden og dermed være større end beskrevet.
PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
En stor del af kommunens serviceramme bruges til lønudgifter til personale. Når der foreslås nedskæringer, vil
det derfor også være uundgåeligt, at der skal nedlægges stillinger. Det er dog magtpåliggende for direktionen at
understrege, at vi har lært af de erfaringer, der blev gjort, da det såkaldte ”mulighedskatalog” blev fremlagt i
forbindelse med budget 2020-2023. Derfor skal det følgende fremhæves:
I mange tilfælde er der allerede overvejet løsninger i form af naturlig afgang, vakancer andre steder i
organisationen, omplaceringer osv. Disse konkrete muligheder er dog ikke beskrevet under de enkelte forslag
for at undgå usikkerhed blandt medarbejderne – og for at give medarbejderne mulighed for at få indflydelse
herpå i en senere proces.
Personalemæssige konsekvenser skal altså ikke nødvendigvis forstås som afskedigelser. Derimod er det den
klare intention, at der så vidt muligt findes andre løsninger – også set i lyset af, at der på nogle af de store
velfærdsområder er rekrutteringsudfordringer. Det skal også understreges, at et givet forslag om at nedlægge
en bestemt funktion ikke nødvendigvis kan kobles sammen med den medarbejder, der i dag udfører den
pågældende funktion. Den attraktive arbejdsplads og det vigtige fokus på fastholdelse er derfor fortsat temaer –
også i den kommende proces.
Det er direktionens klare forventning, at der lokalt tilrettelægges gode og inddragende processer for MED-udvalg
og arbejdsmiljøgrupper, så de bedst mulige forslag kommer på banen. Dette gælder både i de tilfælde, hvor

4

FINANSIERINGSFORSLAG – BUDGET 2023-2026

medarbejdere skal omplaceres, hvor medarbejdergrupper skal lægges sammen, eller hvor der skal afskediges
medarbejdere.
Vi ved, at der i en afklarende periode vil kunne opstå utryghed blandt medarbejdere. Det skal håndteres med
tydelig kommunikation, og der er allerede planlagt en proces for dette.

På vegne af direktionen,
Camilla Nowak Kirkedal
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SAMLET OVERSIGT OVER
FINANSIERINGSFORSLAG
Økonomi (Mio. kr.)
2023

2024

2025

Stillinger (Antal)
2026

2023

2024

2025

2026

Teknisk udvalg

-1,100

-2,600

-3,600

-4,600

-4,1

-9,1

-9,1

-9,1

Klima-, Energi- og Miljøudvalget

-0,100

-0,100

-0,100

-0,100

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,0

0,0

0,0

0,0

Børne- og Skoleudvalget

-30,674

-43,105

-45,950

-47,946

-54,5

-70,5

-70,5

-70,5

Kultur- og Idrætsudvalget

-2,285

-2,605

-2,605

-2,605

-3,8

-4,5

-4,5

-4,5

Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget

-1,400

-1,400

-1,400

-1,400

0,0

0,0

0,0

0,0

-17,347

-23,332

-22,682

-22,682

-26,6

-35,8

-34,8

-34,8

Unge- og Uddannelsesudvalget

-2,770

-2,970

-2,470

-1,470

-1,0

-1,0

-1,0

-1,0

Økonomi- og Erhvervsudvalget

-11,191

-13,911

-15,896

-15,976

-2,0

-2,0

-2,0

-2,0

I alt

-66,867

-90,023

-94,703

-96,779

-92,1

-123,1

-122,1

-122,1

Bosætnings- og Turismeudvalget

Senior- og Socialudvalget
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TEKNISK UDVALG
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OVERSIGT OVER FINANSIERINGSFORSLAG
PÅ TEKNISK UDVALG
Økonomi (Mio. kr.)

Stillinger (Antal)

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Energirenovering

-0,500

-2,000

-3,000

-4,000

1,0

1,0

1,0

1,0

Tiltag A: Parkering - Ændring af takst i
midtbyen (Økonomisk konsekvens i
mio. kr. Ved 12 kr. I timen), (der er et
alternativ til tiltag A – se beskrivelse).

-0,300

-0,300

-0,300

-0,300

0,0

0,0

0,0

0,0

Fast nedlukning af rengøring af
Rådhus- og Jobcenter i uge 28-29-30
(undtaget toiletter)

-0,100

-0,100

-0,100

-0,100

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

Reduktion af rengøring tilbage til før
Corona - Dagtilbudsområdet

Økonomiske konsekvenser ligger under
Børne- og Skoleudvalget

-2,0

-4,5

-4,5

-4,5

Reduktion af rengøring tilbage til før
Corona – Skoleområdet

Økonomiske konsekvenser ligger under
Børne- og Skoleudvalget

-2,0

-4,5

-4,5

-4,5

Reduktion af rengøring tilbage til før
Corona – Plejehjemmene

Økonomiske konsekvenser ligger under
Senior- og Socialudvalget

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

Ændring af rengøring på kontorer

-0,200

-0,200

-0,200

-0,200

-0,4

-0,4

-0,4

-0,4

I alt

-1,100

-2,600

-3,600

-4,600

-4,1

-9,1

-9,1

-9,1
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ENERGIRENOVERINGER
Fagområde

Infrastruktur og Ejendomme

Fagudvalg

Teknisk Udvalg

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
23-p/l

2023

2024

2025

2026

Økonomisk konsekvens i mio. kr. (Hvis
årlig investering = 5 mio. kr.)

-0,250

-1,000

-1,500

-2,000

Økonomisk konsekvens i mio. kr. (Hvis
årlig investering = 10 mio. kr. Dette
kræver at der afsættes 5,0 mio. kr.
som nye midler).

-0,500

-2,000

-3,000

-4,000

1,0

1,0

1,0

1,0

Personalekonsekvens i årsværk

BESKRIVELSE AF TILTAG
Der er et stort potentiale i at energirenovere og optimere energiforbruget i den kommunale ejendomsportefølje.
Renoveringerne vil give lavere forsyningsudgifter og dermed et lavere forbrug på servicerammen.
Ovenstående besparelse kan kun realiseres, såfremt der investeres mindst 5 mio. kr. årligt, og samtidig allokeres
5 mio. kr. fra kontoen til bygningsvedligehold. Det er ligeledes en forudsætning, at puljen til bygningsvedligehold
ikke reduceres. Beløbet på de 5 mio. kr. kan lånefinansieres.
Hvis denne investering foretages, vil der over en årrække kunne spares driftsomkostninger på servicerammen.
En investering vil således over 12 år, kunne give en driftsbesparelse som følger:
Investering totalt for
2023-2026

2023

2024

2025

2026-2034
(årligt)

Total

20 mio. kr.

0,250

1,000

1,500

2,000

20,75 mio. kr.

40 mio. kr.

0,500

2,000

3,000

4,000

41,5 mio. kr.

For at besparelsen kan realiseres, skal der ansættes en medarbejder, der kan planlægge og sikre gennemførelse
af de forskellige projekter.
KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)
LED-belysning, efterisolering, opsætning af solceller m.m. vil give bedre arbejdsmiljø og løfte oplevelsen af
kvaliteten af den kommunale bygningsmasse. Samtidig vil der være afledte besparelser, som hurtigt kan
realiseres, og som efter en 12-årig periode vil fungere som varige besparelser på servicerammen.
Det er en forudsætning for denne besparelse, at det er den beregnede, og ikke nødvendigvis den reelle,
energibesparelse, der realiseres som besparelse. De steder, hvor der etableres energibesparende tiltag, vil den
beregnede besparelse i kWh omregnet til kr. ved fx udskiftning af belysning i et klasselokale, altså være den
besparelse, som budgetomplaceres fra de enkelte afdelinger og områder, for at besparelsen kan realiseres
centralt.

9

FREDERICIA KOMMUNE

PARKERING – ÆNDRING AF TAKST I
MIDTBYEN
Fagområde

Infrastruktur og Ejendomme

Fagudvalg

Teknisk Udvalg

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
23-p/l

2023

2024

2025

2026

Økonomisk konsekvens i mio. kr. ved
12 kr. i timen

-0,300

-0,300

-0,300

-0,300

Økonomisk konsekvens i mio. kr. ved
12 kr. i timen OG betalingsparkering
på flere områder.

-0,300

-0,875

-0,875

-0,875

0,0

0,0

0,0

0,0

Personalekonsekvens i årsværk

BESKRIVELSE AF TILTAG
Det foreslås at hæve timeprisen på betalingsparkering indenfor Voldene til 12 kr. pr. time. Den nuværende
timepris på 8 kr. er ikke ændret i en årrække. Den forventede merindtægt ved at hæve timeprisen er på 0,300
mio. kr. årligt.
Prisen på 12 kr. pr. time vil ensarte priserne på betalingsparkeringen i midtbyen og ved Madsby Parken.
Hvis der ligeledes indføres betalingsparkering i P-huset Domus Axel, på parkeringspladsen ved
Gasværksgrunden og på parkeringspladsen i Danmarksstræde, kan der forventes en merindtægt på 0,575 mio.
kr. pr. år.
Det er en forudsætning for dette forslag, at der opnås samme benyttelse af de nye pladser, som de eksisterende
betalingsparkeringspladser, svarende til samlet ca. 48.000 timer pr. år.
I 2023 skal de 0,575 mio. kr. bruges til at finansiere etablering af øget betalingsparkering, hvis dette vælges.
KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)
Hvis der indføres yderligere betalingsparkering i midtbyen, vil der naturligt blive et større pres på
kantstensparkeringen og de øvrige tidsubegrænsede parkeringspladser. Forslaget vil være starten på en
harmonisering af parkeringsreglerne og vilkårene i Fredericia bymidte og medvirker til, at der på sigt vil være en
mere ensartet parkeringsstrategi i både Kanalbyen og den øvrige del af bymidten.
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FAST NEDLUKNING AF RENGØRING AF
RÅDHUS OG JOBCENTER I UGE 28-29-30
(UNDTAGET TOILETTER)
Fagområde

Drift og Service, Serviceafdelingen

Fagudvalg

Teknisk Udvalg

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
23-p/l
Økonomisk konsekvens i mio. kr.
Personalekonsekvens i årsværk

2023

2024

2025

2026

-0,100

-0,100

-0,100

-0,100

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

BESKRIVELSE AF TILTAG
I en periode på 3 uger hver sommer lukkes al rengøring ned på rådhuset og jobcenteret. Toiletter og forhal
rengøres stadig dagligt i perioden. Perioden vurderes så kort, at der ikke er behov for genopretning efter ferien.
Der foreslås samtidig tekniske tilretninger og opdatering af rengøringskoder. Budget til rengøring samles
fremadrettet i Teknisk Udvalg, så der undgås suboptimeringer.
KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)
Da medarbejderne i det pågældende bygninger alligevel i stor stil afholder ferie i perioden, er det oplagt og
reducere rengøringen i samme periode. Dog fastholdes toiletter og borgervendte områder som fx forhal og
ankomsthal i Jobcentret.
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FREDERICIA KOMMUNE

REDUKTION AF RENGØRING TILBAGE TIL
FØR CORONA – DAGTILBUDSOMRÅDET
Fagområde

Drift og Service, Serviceafdelingen/Dagtilbud

Fagudvalg

Teknisk Udvalg/Børne- og Skoleudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
23-p/l
Økonomisk konsekvens i mio.
kr. (Børne- og Skoleudvalget)
Personalekonsekvens i årsværk (Drift
og Service)

2023

2024

2025

2026

-0,789

-1,578

-1,578

-1,578

-2,0

-4,5

-4,5

-4,5

BESKRIVELSE AF TILTAG
Der er i budget 2022 tilført 1,578 mio. til Børne- og Skoleudvalget til øget rengøring på dagtilbudsområdet, inkl.
dagpleje og selvejende institutioner. Denne budgettildeling foreslås tilbageført. Da det er Drift og Service, der
løser rengøringsopgaven, gennem fakturering af Dagtilbud, finder personalekonsekvensen sted på dette
område.
Der foreslås samtidig tekniske tilretninger og opdatering af rengøringskoder. Budget til rengøring samles
fremadrettet i Teknisk Udvalg, så der undgås suboptimeringer.
Midlerne der reduceres, er fordelt således:
Dagpleje / selvejende institutioner
0,600 mio.
Daginstitutioner (ekstra aftørring af overflader) 0,978 mio.
KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)
Rengøringsniveauet justeres for alle områder tilbage til før Covid-19.
Dette kan betyde, at brugerne vil opleve en serviceforringelse. Det kan tillige betyde, at risikoen for
infektionssygdomme øges. Man bør derfor være opmærksom på, om det har en effekt på sygefraværet. Det
vurderes dog, at covid-periodens erfaringer med god hygiejne hjælper positivt i den sammenhæng.
Da der på nogle områder kan være tale om opsigelser, vil der ikke være fuld effekt i 2023.
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FINANSIERINGSFORSLAG – BUDGET 2023-2026

REDUKTION AF RENGØRING TILBAGE TIL
FØR CORONA – SKOLEOMRÅDET
Fagområde

Drift og Service, Serviceafdelingen/Skoler

Fagudvalg

Teknisk Udvalg/Børne- og Skoleudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
23-p/l
Økonomisk konsekvens i mio.
kr. (Børne- og Skoleudvalget)
Personalekonsekvens i årsværk
(Drift og Service)

2023

2024

2025

2026

-0,791

-1,582

-1,582

-1,582

-2,0

-4,5

-4,5

-4,5

BESKRIVELSE AF TILTAG
Der er i budget 2022 tilført 1,582 mio. til øget rengøring af toiletter på skoler. Denne budgettildeling foreslås
tilbageført. Da det er Drift og Service, der løser rengøringsopgaven, gennem fakturering af skolerne, finder
personalekonsekvensen sted på dette område.
Der foreslås samtidig tekniske tilretninger og opdatering af rengøringskoder. Budget til rengøring samles
fremadrettet i Teknisk Udvalg, så der undgås suboptimeringer.
Midlerne der skal reduceres, er fordelt således:
Skoler (Ekstra toiletrengøring) 1,582 mio.
KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)
Rengøringsniveauet justeres for alle områder tilbage til før Covid-19.
Dette kan betyde, at brugerne vil opleve en serviceforringelse. Det kan tillige betyde, at risikoen for
infektionssygdomme øges. Man bør derfor være opmærksom på, om det har en effekt på sygefraværet. Det
vurderes dog, at covid-periodens erfaringer med god hygiejne hjælper positivt i den sammenhæng.
Da der på nogle områder kan være tale om opsigelser, vil der ikke være fuld effekt i 2023.
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FREDERICIA KOMMUNE

REDUKTION AF RENGØRING TILBAGE TIL
FØR CORONA – PLEJEHJEMMENE
Fagområde

Drift og Service/Senior og Sundhed

Fagudvalg

Teknisk Udvalg/Senior- og Socialudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
23-p/l
Økonomisk konsekvens i mio. kr.
(Senior- og Socialudvalget)
Personalekonsekvens i årsværk (Drift
og Service)

2023

2024

2025

2026

-0,975

-0,975

-0,975

-0,975

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

BESKRIVELSE AF TILTAG
Der er i budget 2022 tilført 0,975 mio. kr. til øget rengøring (aftørring af overflader) i plejehjemmene som følge af
Corona.
Det foreslås, at rengøringsniveauet i plejehjemmene tilbageføres til det niveau, der var før Corona, og at den
ekstra budgettildeling tilbageføres.
For ét plejehjems vedkommende faktureres den ekstra rengøring af Drift og Service, og den beskrevne
personalekonsekvens gælder derfor Drift og Service-afdelingen. For de andre plejehjem forventes det, at
ændringen vil kunne effektueres uden opsigelser, men det kan ikke udelukkes, at der kan blive tale om
omplaceringer og ej heller garanteres, at opsigelser ikke vil blive nødvendige.
KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)
Rengøringsniveauet justeres for alle områder tilbage til før Covid-19.
Dette kan betyde, at brugerne vil opleve en serviceforringelse. Det kan tillige betyde, at risikoen for
infektionssygdomme øges. Man bør derfor være opmærksom på, om det har en effekt på sygefraværet. Det
vurderes dog, at covid-periodens erfaringer med god hygiejne hjælper positivt i den sammenhæng.
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FINANSIERINGSFORSLAG – BUDGET 2023-2026

ÆNDRING AF RENGØRING PÅ KONTORER
Fagområde

Drift og Service, Serviceafdelingen

Fagudvalg

Teknisk Udvalg

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
23-p/l
Økonomisk konsekvens i mio. kr.
Personalekonsekvens i årsværk

2023

2024

2025

2026

-0,200

-0,200

-0,200

-0,200

-0,4

-0,4

-0,4

-0,4

BESKRIVELSE AF TILTAG
Der er for nuværende ugentlig rengøring, men det er vurderingen, at denne kan reduceres og teknisk justeres
yderligere til hver anden uge.
Der foreslås samtidig tekniske tilretninger og opdatering af rengøringskoder. Budget samles fremadrettet I
Teknisk Udvalg, så der undgås suboptimeringer.
KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)
Administrative medarbejdere vil opleve mindre service i form af mindre rengøring, hvilket for nogle kan belaste
arbejdsmiljøet.
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FREDERICIA KOMMUNE

KLIMA-, ENERGI- OG
MILJØUDVALGET
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FINANSIERINGSFORSLAG – BUDGET 2023-2026

OVERSIGT OVER FINANSIERINGSFORSLAG
PÅ KLIMA-, ENERGI- OG MILJØUDVALGET
Økonomi (Mio. kr.)
2023

2024

2025

Stillinger (Antal)
2026

2023

2024

2025

2026

Drift af dyrehaven

-0,100

-0,100

-0,100

-0,100

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

I alt

-0,100

-0,100

-0,100

-0,100

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2
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FREDERICIA KOMMUNE

DRIFT AF DYREHAVEN
Fagområde

Drift og Service og Plan, Byg og Miljø

Fagudvalg

Klima-, Energi- og Miljøudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
23-p/l
Økonomisk konsekvens i mio. kr.
Personalekonsekvens i årsværk

2023

2024

2025

2026

-0,100

-0,100

-0,100

-0,100

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

BESKRIVELSE AF TILTAG
Forslaget består i at nedlægge Dyrehaven i Fuglsang. Driftsopgaven består primært af tilsyn og fodring af dyrene
(dåvildt), samt reparationer og vedligehold af hegn i området. Derudover er der dagligt opsyn alle arbejdsdage,
inkl. fodring, bestilling af foder, hegnsgennemgang hver 14. dag, afskydning og regulering af dåvildt, jf. gældende
lovgivning.
KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)
Der mistes en publikumsattraktivitet i skoven. Dagplejere, Skoletjeneste (jord til bord) børnehaver og øvrige
borgere bruger området til udflugter i dagligdagen, hvor der også er en tilknyttet legeplads. Anslået +15.000
gæster årligt.
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FINANSIERINGSFORSLAG – BUDGET 2023-2026

BØRNE- OG
SKOLEUDVALGET
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FREDERICIA KOMMUNE

OVERSIGT OVER FINANSIERINGSFORSLAG
PÅ BØRNE- OG SKOLEUDVALGET
Økonomi (Mio. kr.)

Stillinger (Antal)

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Reduktion af administrative udgifter i
Familie og Børn

-0,600

-0,600

-0,600

-0,600

-1,4

-1,4

-1,4

-1,4

Nedlæggelse af fritidsfamilier

-1,500

-1,500

-1,500

-1,500

-5,0

-5,0

-5,0

-5,0

Headspace

-0,150

-0,250

-0,250

-0,250

-0,3

-0,5

-0,5

-0,5

Indgang H omlægges og udfases
tidligere

-0,600

0,000

0,000

0,000

-1,0

0,0

0,0

0,0

Livets Træ

-0,300

-0,500

-0,500

-0,500

-0,6

-1,0

-1,0

-1,0

Reduktion af medarbejderressourcer i
Familie og Ungdomscentret

-0,400

-0,400

-0,400

-0,400

-1,0

-1,0

-1,0

-1,0

Nedjustering af personaleressourcer i
Tandplejen

-0,150

-0,300

-0,300

-0,300

-0,4

-0,8

-0,8

-0,8

Lukning af Tandplejens
undersøgelsesklinikker

-0,700

-0,700

-0,700

-0,700

0,0

0,0

0,0

0,0

Sammentænkning af
rusmiddelindsatser for unge

-1,750

-1,750

-1,750

-1,750

-3,5

-3,5

-3,5

-3,5

Reduktion i antallet af
læringspædagoger

-0,500

-0,500

-0,500

-0,500

-1,0

-1,0

-1,0

-1,0

Reduktion i antallet af pædagogiske
konsulenter

-1,000

-1,000

-1,000

-1,000

-2,0

-2,0

-2,0

-2,0

Ledelse af dagplejen

-0,420

-1,680

-1,680

-1,680

-3,0

-3,0

-3,0

-3,0

0,000

-0,415

-0,830

-0,830

0,0

0,0

0,0

0,0

Kløverløkken - færre "stand by"
ressourcer til hørehæmmede børn

-0,600

-0,600

-0,600

-0,600

-1,3

-1,3

-1,3

-1,3

Ændringer i minimumsnormeringer i
dagtilbud

-4,000

-4,000

-4,000

-4,000

-12,0

-12,0

-12,0

-12,0

Mængderegulering af dagtilbud

-2,357

0,000

0,000

0,000

0,0

0,0

0,0

0,0

Tilskud til pasning af egne børn

-1,000

-1,000

-1,000

-1,000

0,0

0,0

0,0

0,0

Trilledagpleje

-1,000

0,000

0,000

0,000

0,0

0,0

0,0

0,0

Familie og Børn

Dagtilbud

Lukning af Herslev børnehave
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Økonomi (Mio. kr.)

Stillinger (Antal)

2023

2024

2025

2026

2023

-0,789

-1,578

-1,578

-1,578

Personalekonsekvenser ligger under
Teknisk Udvalg

Tilpasning af sommeraktiviteter F****Weeks

-0,350

-0,350

-0,350

-0,350

0,0

0,0

0,0

0,0

Lukning af tilbud om skøjteløb

-0,199

-0,199

-0,199

-0,199

0,0

0,0

0,0

0,0

Sportucation

-0,220

-0,220

-0,220

-0,220

0,0

0,0

0,0

0,0

SFO - Tilpasning af serviceniveau

-1,850

-4,560

-4,490

-4,490

-5,0

-11,0

-11,0

-11,0

SFO tilbud for 4.-6. klasse og aftenklub

-2,100

-5,071

-5,071

-5,071

-11,0

-11,0

-11,0

-11,0

4 lukkeuger i SFO i sommerferien

-0,460

-0,460

-0,460

-0,460

-1,0

-1,0

-1,0

-1,0

Lejrskoleophold udfases

-1,000

-1,000

-1,000

-1,000

0,0

0,0

0,0

0,0

Mellemtrinnet - reduktion af "Generelt
løft af folkeskolen"

-2,149

-7,568

-7,568

-4,0

-14,0

-14,0

-14,0

Mængderegulering af skoler

-0,379

0,000

0,000

0,000

0,0

0,0

0,0

0,0

Trainee-ansatte på folkeskolerne

-2,810

-4,772

-7,272

-9,268

0,0

0,0

0,0

0,0

Reduktion af rengøring tilbage til før
Corona - Skoleområdet (se beskrivelse
under teknisk udvalg)

-0,791

-1,582

-1,582

-1,582

-0,550

-0,550

-0,550

-0,550

-1,0

-1,0

-1,0

-1,0

-30,674

-43,105

-45,950

-47,946

-54,5

-70,5

-70,5

-70,5

Reduktion af rengøring tilbage til før
corona - Dagtilbudsområdet (se
beskrivelsen under Teknisk Udvalg)

2024

2025

2026

Fritid

SFO

Skoler

-7,568

Personalekonsekvenser ligger under
Teknisk Udvalg

Sundhedsplejen
Tilpasning af serviceniveau
I alt
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FREDERICIA KOMMUNE

REDUKTION AF ADMINISTRATIVE
UDGIFTER I FAMILIE OG BØRN
Fagområde

Familie og Børn

Fagudvalg

Børne- og Skoleudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
23-p/l
Økonomisk konsekvens i mio. kr.
Personalekonsekvens i årsværk

2023

2024

2025

2026

-0,600

-0,600

-0,600

-0,600

-1,4

-1,4

-1,4

-1,4

BESKRIVELSE AF TILTAG
Forslaget indebærer en reduktion i de administrative udgifter i Familie og Børn. Opgaverne varetages i dag af 5
medarbejdere og en elev samt en midlertidig ansat på nedsat tid. Det foreslås at reducere med 1,4 stilling.
Administrationen varetager en lang række opgaver i Familie og Børn, herunder telefonpasning, modtagelse af
familier i afdelingen, bogføring og kontering, beregninger, statistik, budgetopfølgninger, understøttelse af
fagsystemer, kontakt til Statsforvaltningen, kontakt til Udbetaling Danmark, efterskoleberegninger, udarbejdelse
af ledelsesinformation m.m.
En stor del af opgaverne vedrører administrativ understøttelse, således at rådgivere og konsulenter primært kan
koncentrere sig om det faglige arbejde med børn, unge og deres familier.
KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)
Det vil være nødvendigt at lave en prioritering af opgaver, således at arbejdsmængden tilpasses de
medarbejdere, der er i Administrationen. Tilpasningen vil ske på baggrund af en konkret reduktion af budgettet.
Det må forventes, at en reduktion i medarbejderstaben vil betyde, at nogle opgaver vil være længere undervejs
ligesom der vil være opgaver, som vil skulle varetages af frontmedarbejderne, som så skal håndtere
administrative opgaver ud over deres normale opgaver. Prioriteringen af, hvilke opgaver der lægges tilbage til
frontmedarbejderne, vil foregå i en dialog med de respektive afdelinger.
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NEDLÆGGELSE AF FRITIDSFAMILIER
Fagområde

Familie og Børn

Fagudvalg

Børne- og Skoleudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
23-p/l
Økonomisk konsekvens i mio. kr.
Personalekonsekvens i årsværk

2023

2024

2025

2026

-1,500

-1,500

-1,500

-1,500

-5,0

-5,0

-5,0

-5,0

BESKRIVELSE AF TILTAG
Målgruppen for Fritidsfamilier er børn af psykisk syge forældre, forældre med misbrug og forældre, hvor det er
kendetegnende, at de i kortere eller længere perioder ikke er i stand til at sikre børnenes trivsel og udvikling.
Formålet er at sikre barnets faglige, følelsesmæssige og sociale udvikling og imødekomme et behov hos barnet
for en fast voksenkontakt, som barnets forældre ikke magter at opfylde.
Der er i dag 16-18 børn, som kommer mellem 3-4 gange om ugen i en fritidsfamilie.
Med dette finansieringsforslag nedlægges fritidsfamilierne.
KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)
Fritidsfamilierne er kontraktansatte og sammenlignelige med plejefamilier. Familierne er således ikke ansat som
en del af den faste medarbejdergruppe i Familie og Ungdomscentret.
De børn, der er i fritidsfamilier, vil stadig have et behov for voksenkontakt. Det opleves, at de fleste af børnene
ikke bruger tilbuddet fuldt ud, og at det derudover kunne være hensigtsmæssigt, at disse børn også er i
voksenkontakt i weekenden.
Derfor vil de ressourcer, der i dag bruges på familiebehandling af mere terapeutisk karakter, blive omlagt til en
gruppe-/kluborienteret indsats, hvor børnene mødes 2-3 dage efter skoletid og indtil efter aftensmad. Indsatsen
vil være kompenserende i form af hjælp til lektier, sund kost, motion, madpakke til dagen efter, fejring af
børnefødselsdage. Derudover vil der skulle tilbydes børnene nogle timer i weekenden, så de kan deltage på lige
fod med andre børn i fritidsaktiviteter, og hvad byen tilbyder af børnerelevante aktiviteter.
Denne ændring er fint i tråd med Fredericia Kommunes udvidede tilgang til trivsel på det samlede børn- og
ungeområde, kaldet Trivsel+, som har fokus på tidlig forebyggelse og fastholdelse af så mange børn og unge
som muligt i det almene område.
Fritidsfamilier har et opsigelsesvarsel på en måned til den 1. i måneden. Dette gælder for begge parter.
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FREDERICIA KOMMUNE

HEADSPACE
Fagområde

Familie og Børn

Fagudvalg

Børne- og Skoleudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
23-p/l
Økonomisk konsekvens i mio. kr.
Personalekonsekvens i årsværk

2023

2024

2025

2026

-0,150

-0,250

-0,250

-0,250

-0,3

-0,5

-0,5

-0,5

BESKRIVELSE AF TILTAG
I henhold til samarbejdsaftalen med Headspace stiller Fredericia Kommune følgende ydelser til rådighed:
”.. en kommunal medarbejder er til stede i Headspaces åbningstid i 15 timer. Heraf mindst en dag til lukketid (kl.
18). Kommunen fastlægger, hvordan opgaven fordeles internt i kommunen mellem en til to kommunale
medarbejdere, der har bredt kendskab til kommunens tilbud til målgruppen. De kommunale medarbejdere er
ansvarlige for den daglige koordination mellem Headspace og Fredericia Kommune. Medarbejderne skal bl.a.
koordinere, at de unge fra Fredericia Kommune, der måtte vise sig at have problemer, der ligger ud over, hvad
Headspace kan håndtere, hurtigt kan hjælpes videre i den kommunale indsats. ”
Familie og Ungdomscentret leverer rådgivning svarende til ½ medarbejder til Headspace. Denne rådgivning
bortfalder med dette finansieringsforslag.
Fredericia Kommune betaler omkring 0,770 mio. kr. årligt for Headspaces ydelser. Ligeledes stiller Fredericia
Kommune og lokaler til rådighed for Headspace. Disse er ikke en del af dette finansieringsforslag.
KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)
Fredericia Kommune og Headspace har haft samarbejde i 4 år. Derfor må det også forventes, at medarbejderne
i Headspace generelt har viden om de kommunale indsatser i Fredericia Kommune til målgruppen.
Ved nedlæggelse af Fredericia Kommunes andel af rådgivning i Headspace, vurderes det, at andre indsatser i
Fredericia Kommune kan dække behovet for målgruppen. Samtidigt forventes det, at den nye ungeenhed, i
samarbejde med Headspace, kan gribe de unges problematikker. Der skal dog ses konkret på, hvordan
opgaverne kan løses inden for eksisterende ressourcer.
Grundet opsigelsesvarsler kan der ikke opnås fuld besparelse i år 2023, såfremt finansieringsforslaget vedtages.
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INDGANG H OMLÆGGES OG UDFASES
TIDLIGERE
Fagområde

Familie og Børn

Fagudvalg

Børne- og Skoleudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
23-p/l
Økonomisk konsekvens i mio. kr.
Personalekonsekvens i årsværk

2023

2024

2025

2026

-0,600

0

0

0

-1,0

0

0

0

BESKRIVELSE AF TILTAG
I perioden 2019-2021 fik Fredericia Kommune tilskudsmidler fra Socialstyrelsen til afprøvning af projekt ”Indgang
H”, der fokuserede på en mere sammenhængende og koordineret indsats til familier med børn og unge med
handicap med behov for tværgående og sammensatte indsatser. Dette indebar blandt andet, at familierne blev
tilknyttet en familiekoordinator, der var familiens indgang til kommunen.
Grundet Covid-19, sygdom og personaleudskiftning, var der i løbet af projektperioden kun en begrænset
tidsperiode, hvor man havde mulighed for at vurdere effekten af indsatsen.
Med budgetforliget for Budget 2022-2025, blev der derfor i 2022 og 2023 afsat 0,600 mio. kr. i hhv. 2022 og
2023 til videreførelse af Indgang H.
Med vedtagelsen af Hovedloven, som har fokus på ”en plan”, vil der fremover skulle arbejdes helhedsorienteret
og koordineret med andre afdelinger i alle sager, som involverer beskæftigelsesområdet.
Samtidig træder den nye “Barnets Lov” i kraft i 2023. Det forventes også, at der heri vil være fokus på mere
tværgående og helhedsorienteret samarbejde.
Vi vil derfor i de kommende år skulle arbejde med et bredt samarbejdsperspektiv, som involverer alle relevante
aktører omkring børn og familier.
For ikke at arbejde i mange samtidige spor, foreslås der med dette finansieringsforslag, at Indgang H udfases et
år tidligere som projekt, og at finansieringen af en familiekoordinator kan stoppes med udgangen af 2022.
KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)
De ca. 20 familier, der i dag er tilknyttet indgang H, vil fra 2023 ikke specifikt have tilknyttet en familiekoordinator,
som deres indgang til familien. Det vil i stedet være den tilknyttede sagsbehandler, som har
koordineringsansvaret. Det er de også i dag for de sager, der ikke er koblet på indgang H, og det er et
fokusområde, at alle sagsbehandlere skal arbejde inddragende og koordineret med alle aktører omkring
familierne. Hovedtanken i Indgang H vil derfor skulle videreføres i afdelingens tilgang til Familiearbejdet.
Den medarbejder, der i dag er tilknyttet Indgang H, er ”udlånt” fra Familierådgivningen, og vil igen blive tilknyttet
Familierådgivningen, såfremt forslaget vedtages.
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LIVETS TRÆ
Fagområde

Familie og Børn

Fagudvalg

Børne- og Skoleudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
23-p/l
Økonomisk konsekvens i mio. kr.
Personalekonsekvens i årsværk

2023

2024

2025

2026

-0,300

-0,500

-0,500

-0,500

-0,6

-1,0

-1,0

-1,0

BESKRIVELSE AF TILTAG
Ved budgetforliget til budget 2018-2021, blev der afsat 0,500 mio. kr. til Livets træ, som er et særligt
gruppeforløb for børn anbragt i plejefamilier. Et af formålene med tilbuddet er at give børnene/de unge et
tilbud, hvor de kan dele deres livsfortælling med andre i samme livssituation.
Det foreslås at nedlægge tilbuddet.
KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)
Såfremt Livets træ nedlægges som tilbud, vil der ikke længere være et gruppetilbud, der specifikt er målrettet
det at være anbragt i plejefamilie. Vi vil dog være opmærksomme på, om der er problematikker, som kan løses i
andre eksisterende gruppetilbud. Ligesom for alle andre børn vurderes det altid individuelt og konkret, hvad et
barn har behov for, og kommunen vil derfor altid være forpligtet til at hjælpe eventuelle børn, som mistrives ved
at være i plejefamilie.
På grund af opsigelsesvarsler vil den fulde besparelse ikke kunne opnås i 2023.
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REDUKTION AF
MEDARBEJDERRESSOURCER I FAMILIE OG
UNGDOMSCENTRET
Fagområde

Familie og Børn

Fagudvalg

Børne- og Skoleudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
23-p/l
Økonomisk konsekvens i mio. kr.
Personalekonsekvens i årsværk

2023

2024

2025

2026

-0,400

-0,400

-0,400

-0,400

-1,0

-1,0

-1,0

-1,0

BESKRIVELSE AF TILTAG
Der er på nuværende tidspunkt ca. 65 medarbejdere i Familie og Ungdomscentret. Forslaget indebærer en
reduktion på en stilling i medarbejderstaben, svarende til 0,400 mio. kr.
KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER
Med etablering af Trivsel+ som en samlet tilgang til arbejdet med børn og unge vil der være en vist overlap
mellem de opgaver, der udføres i Familie og Ungdomscentret og opgaverne under Trivsel+. I et samarbejde med
Trivsel+ skal der arbejdes på fremadrettet at få løst opgaverne så sammenhængende som muligt for børn og
unge.
Det vurderes derfor, at der kan reduceres med en medarbejderstilling i Familie og Ungdomscentret.
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NEDJUSTERING AF
PERSONALERESSOURCER I TANDPLEJEN
Fagområde

Familie og Børn

Fagudvalg

Børne- og Skoleudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
23-p/l
Økonomisk konsekvens i mio. kr.
Personalekonsekvens i årsværk

2023

2024

2025

2026

-0,150

-0,300

-0,300

-0,300

-0,4

-0,8

-0,8

-0,8

BESKRIVELSE AF TILTAG
Det foreslås at indføre længere intervaller mellem tandundersøgelser i forhold til småbørn. Intervallerne vil
konkret betyde, at intervallerne hæves fra 16 til 18 måneder for de små børn i 0-6-års-alderen. Samtidig vil færre
unge få tilbud om forebyggende besøg.
Der er på nuværende tidspunkt 30 medarbejdere i Tandplejen, fordelt på heltids- og deltidsstillinger.
Som følge af forslaget kan der reduceres med en stilling på 30 timer/uge.
KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)
Forskning peger på, at grundlaget for den fremtidige tandsundhed bliver lagt i småbarnsårene. Derfor har man
fokus på og prioriteret de yngste årgange. Der vil dog fortsat være fokus på at differentiere i forhold til børnenes
generelle tandsundhed og tilpasse intervallerne for de særligt udsatte.
Der opnås kun ½ besparelse i 2023, da personalereduktionen vil ske ved naturlig afgang.
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LUKNING AF TANDPLEJENS
UNDERSØGELSESKLINIKKER
Fagområde

Familie og Børn, Tandplejen

Fagudvalg

Børne- og Skoleudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
23-p/l
Økonomisk konsekvens i mio. kr.
Personalekonsekvens i årsværk

2023

2024

2025

2026

-0,700

-0,700

-0,700

-0,700

0,0

0,0

0,0

0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG
Det er allerede besluttet at samle Tandplejen i ny fællesklinik i Sundhedshuset fra januar 2023. I forbindelse
hermed blev det besluttet at fastholde 5 skoleklinikker til undersøgelse af børnene i 3.-9. klasse, mens yngre
børn og unge undersøges på den nye fællesklinik. Alle behandlinger vil fremover foregå på den nye fællesklinik.
Bevarelse af de 5 skoleklinikker til undersøgelse af børn fra 3.-9. klasse kræver bl.a. bevarelse af røntgen,
kompressor og diverse teknik med høje krav til kontrol og hygiejne.
GPDR-reglerne udgør en hindring for, at der i dag må hentes børn i klasselokalerne som tidligere. Derudover er
det væsentligt, at forældre ledsager barnet, af hensyn til tandsundheden og støtte hertil samt barnets tryghed.
På denne baggrund foreslås en nedlukning af de 5 skoletandklinikker på henholdsvis Kirstinebjergskolen,
Ullerup Bæk Skolen afd. Nørre Alle, Ullerup Bæk Skolen afd. Skjoldborgvejen, Erritsø Fællesskole afd.
Krogsagervej og Fjordbakkeskolen. Der ønskes bevaret et tandbørsterum på hver klinik til forebyggelse. Et
tandbørsterum kræver ikke dyr teknik og kontrol.
Alle undersøgelser foregår herefter på fællesklinikken i Sundhedshuset.
KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)
Fredericia er en kommune af lille geografisk størrelse, hvorfor ingen har langt til fællesklinikken i Sundhedshuset.
Desuden vil familierne være vant til at skulle til tandlæge på fællesklinikken, da alle småbørn og unge indkaldes
der, og da alle behandlinger foretages der.
Forældre skal selv ledsage deres børn til undersøgelse. Flere i aldersklassen 7.-9. klasse vil selv kunne tage cykel
eller bus. Da undersøgelsesintervallet ligger på omkring 18 mdr. for skolebørn, vil det ikke have den store
konsekvens for den enkelte familie, da børnene forholdsvis sjældent skal afsted. Tandplejen vil udvide
åbningstiden, således at der mindst en gang ugentligt er længe åbent. Derudover vil der afsættes tid til mindre
behandlinger, som kan udføres samtidig med undersøgelsen.
Der kan være et mindre antal udsatte børn og unge, hvis forældre ikke ledsager dem. Tandplejen har et godt
samarbejde med Familie og Børn vedr. støtte til denne gruppe. Ved at bevare forebyggelsesrum på de 5 skoler,
vil der stadig være mulighed for, at Tandplejen kan give ekstra forebyggelse til de mest udsatte børn.
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Sundhedsstyrelsen anbefaler centralisering for at opfylde høje standarder vedr. patientsikkerhed og hygiejne.
Erfaringer fra andre kommuner, der har centraliseret til en fællesklinik, er gode. Borgerne er glade for at komme
på en moderne klinik med tidssvarende faciliteter og fagligt opdateret tandplejepersonale med mulighed for
sparring. Andelen af udeblivelser fra aftaler er ikke steget. Desuden undgås aflysning af tider ved
personalesygdom, da personalet kan hjælpe hinanden med patienterne. Der er ligeledes længere åbningstider.
Der spares en del personalekørsel til og fra skoleklinikker.
De ledige kvadratmeter på skoleklinikkerne kan anvendes af skolerne. Der spares desuden rengøring på højt
klinikniveau samt vand og el.
Arbejdsmiljømæssige konsekvenser: Kun positive. Klinikkerne er utidssvarende mht. personalerum og
omklædning.
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SAMMENTÆNKNING AF
RUSMIDDELINDSATSER FOR UNGE
Fagområde

Familie og Børn

Fagudvalg

Børne- og Skoleudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
23-p/l
Økonomisk konsekvens i mio. kr.
Personalekonsekvens i årsværk

2023

2024

2025

2026

-1,750

-1,750

-1,750

-1,750

-3,5

-3,5

-3,5

-3,5

BESKRIVELSE AF TILTAG
Ved budgetforliget 2019-2022 blev der afsat budgetmidler til en forebyggende indsats for at forhindre, at flere
unge ender i misbrug, det såkaldte U-turn. U-turn er et socialpædagogisk tiltag med fokus på så tidligt så muligt
at få fat i unge i mistrivsel/misbrug.
U-turn består af flere elementer, bl.a. besøg i alle 7. og 8. klasser med fokus på mistrivsel/misbrug og besøg i 9.
klasser og på ungdomsuddannelser ved behov. Desuden foregår fremskudt rådgivning ved behov, fx på en
ungdomsuddannelse i faste intervaller, så det er let tilgængeligt for den unge. U-turn tilbyder endvidere anonym
rådgivning/kortere samtaleforløb til unge, rådgivning til samarbejdspartnere og pårørende og etablering af
forældregrupper og ungegrupper ved behov.
Det foreslås at nedlægge U-turn og i stedet sammentænke alle rusmiddelindsatser rettet mod børn og unge i
regi af Rusmiddelcentret og SSP under den kommende ungeenhed. I den forbindelse skal nogle af U-turns
nuværende opgaver varetages i andet regi, og nogle vil ophøre. Ved at nedlægge U-turn kan den
sammenhængende rusmiddelindsats styrkes, idet hhv. forebyggelse og behandlende/rådgivende indsatser
fordeles på to enheder i stedet for de tre enheder, som varetager opgaverne i dag.
Dermed opnås en mere tydelig og transparent opdeling mellem hhv. forebyggelse og trivsel (generel oplysning
om ungdomskultur, stoffer og alkohol) i SSP/ungeenheden og egentlig ungebehandling i Rusmiddelcenteret. Det
bidrager til den igangsatte proces om en mere sammenhængende rusmiddelindsats.
Rusmiddelcenteret vil både kunne varetage rådgivning af de unge og af samarbejdspartnere og pårørende vedr.
misbrug, ligesom der vil kunne etableres grupper ved behov. Det vil ligge i tråd med de tilbud, som allerede
varetages af rusmiddelcenteret i dag.
Som en del af finansieringsforslaget overføres 0,300 mio. kr. til Rusmiddelcenteret for at varetage de opgaver,
som tilføres. Besparelsen er derfor en nettogevinst.
KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)
Konsekvensen ved nedlæggelse af U-turn er, at skoler og ungdomsuddannelser i højere grad selv skal varetage
opgaven med at formidle viden om mistrivsel/misbrug, dog understøttet af Gadeteamet i Fredericia Fritid.
Gadeteamet afholder allerede i dag oplæg i alle 7. klasser i kommunen om ungdomskultur generelt, hvor
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oplysning om alkohol og stoffer naturligt vil passe ind. 8. klasser vil fremover ikke få fast besøg. Gadeteamet
besøger også andre årgange samt ungdomsuddannelser ved behov.
SSP-samarbejdet udvikles i disse år gennem Trivsel+-projektet, så flere unge i mistrivsel kan gribes hurtigere på
tværs af skoler, fritid, socialområdet og politi. Trivsel+-projektet vil understøtte denne bevægelse på tværs af hele
0-25-års-området.
I forhold til den individuelle rådgivning skal der igangsættes en dialog med private aktører som TUBA og
Headspace med henblik på, om de kan gribe en del af målgruppen.

32

FINANSIERINGSFORSLAG – BUDGET 2023-2026

REDUKTION I ANTALLET AF LÆRINGSPÆDAGOGER
Fagområde

Dagtilbud

Fagudvalg

Børne- og Skoleudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
23-p/l
Økonomisk konsekvens i mio. kr.
Personalekonsekvens i årsværk

2023

2024

2025

2026

-0,500

-0,500

-0,500

-0,500

-1,0

-1,0

-1,0

-1,0

BESKRIVELSE AF TILTAG
I Fredericia Kommune har vi p.t. ansat 10 læringsmiljøpædagoger samt 1 læringsmiljøpædagog udlånt til KKP i
PPR med forventet returnering i januar 2023.
De er ansat centralt i Børn, Unge og Kultur, men arbejder med opgaver decentralt i de enkelte dagtilbud. Her
varetager de understøttelse af praksis/dagtilbud ved i en periode på 8 uger at være koblet på et læringsmiljø
eller et barn i et dagtilbud for at skabe udvikling og trivsel for en gruppe af børn eller et enkelt barn i
vanskeligheder.
Understøttelsen er fokuseret på at udvikle kompetencerne for de voksne, der er omkring børnene, så der
skabes fælles sprog og forståelse og deraf også nye handlemuligheder for det enkelte barn, gruppen af børn og
for de voksne.
Det foreslås at reducere læringsmiljøpædagogstillinger fra 10 til 9 stillinger.
KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)
Der vil være færre timer til understøttelse af læringsmiljøer og børn i vanskeligheder til hver daginstitution i
forhold til den nuværende situation. Det svarer til omtrent 4 timer mindre pr. dagtilbud pr. måned.
Det vil også kunne betyde, at der opstår venteliste på understøttelse fra læringsmiljøpædagogerne. I den
sammenhæng vil forslaget kunne presse de enkelte dagtilbud, deres leder og personale, forældre og børn, men
også de tilbageværende læringsmiljøpædagoger.
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REDUKTION I ANTALLET AF
PÆDAGOGISKE KONSULENTER
Fagområde

Dagtilbud, Skoler og Fritid

Fagudvalg

Børne- og Skoleudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
23-p/l
Økonomisk konsekvens i mio. kr.
Personalekonsekvens i årsværk

2023

2024

2025

2026

-1,000

-1,000

-1,000

-1,000

-2,0

-2,0

-2,0

-2,0

BESKRIVELSE AF TILTAG
Aktuelt står de 14 pædagogiske konsulenter på dagtilbuds-, skole- og fritidsområdet for små som store
processer:
På dagtilbud kan det være alt fra opgaver med workshops for alle pædagoger i et distrikt om
forældresamarbejde med forældre i udsatte positioner til opgaver om udvikling af et koncept for tilsyn i alle
kommunale og private dagtilbud.
På skoleområdet kan det være alt fra opgaver som organisering af svømmelæreruddannelse til opgaver om
facilitering og udvikling af koncept for den attraktive udskoling. På skoleområdet faciliterer de pædagogiske
konsulenter ydermere alle vejledernetværk og sikrer videndeling og ny viden til fx læsevejledere og
talentvejledere.
På fritidsområdet kan det være alt fra opgaver med at udvikle og afholde elevrådstopmøder og ungebyråd til
opgaver om at udvikling af indemiljøet på Ungdommens Hus.
De pædagogiske konsulenter har således en mangfoldig vifte af meget forskelligartede processer, projekter og
opgaver. Med to færre medarbejdere skal der prioriteres i, hvad der er kapacitet til.
Forslaget indebærer at reducere antallet af pædagogiske konsulenter i det pædagogiske konsulentteam fra 14 til
12.
KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)
En konsekvens vil være, at der er færre opgaver, som det pædagogiske konsulentteam fremadrettet kan
varetage. Det kan få effekt på skoler, dagtilbud og fritidstilbud, som må vente længere på konsulentbistand til
udviklingsinitiativer.
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LEDELSE AF DAGPLEJEN
Fagområde

Dagtilbud

Fagudvalg

Børne- og Skoleudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
23-p/l
Økonomisk konsekvens i mio. kr.
Personalekonsekvens i årsværk

2023

2024

2025

2026

-0,420

-1,680

-1,680

-1,680

-3,0

-3,0

-3,0

-3,0

BESKRIVELSE AF TILTAG
Efterspørgslen efter dagplejepladser har været faldende gennem flere år. Alene fra budgetåret 2018 til 2021 har
faldet været på 13 %, dvs. fra 274 til 238 helårspladser.
Den faldende efterspørgsel betyder, at det foreslås at reducere i ledelsen på området. Forslaget indebærer at gå
fra 5 til 2 dagplejeledere i distrikterne.
I dag er der en dagplejeleder i hvert distrikt - dog to i Kirstinebjerg, som har flest dagplejere. Den enkelte
dagplejeleder har typisk ansvar for 14-16 dagplejere.
Det betyder samtidig, at dagplejelederne fremover skal dække to distrikter, hvor de i dag kun dækker et.
KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)
Med dette tiltag vil ledelsesspændet være større end i en daginstitution. Hver leder vil fremover få ansvaret for
35-36 dagplejere. Dog er dagplejerne relativt selvkørende i dagligdagen. For de to ledere vil ledelsesopgaven
ændre sig, da der i et vist omfang være tale om distanceledelse og generelt mindre tid til den enkelte dagplejer.
Med forslaget vil der være mindre tid til det tværfaglige samarbejde mellem daginstitutionerne og dagplejen. Det
betyder, at der vil være mindre tid til faglig udvikling af dagplejen og relationerne til daginstitutionerne.
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LUKNING AF HERSLEV BØRNEHAVE
Fagområde

Dagtilbud

Fagudvalg

Børne- og Skoleudvalget (Teknisk udvalg)

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
23-p/l

2023

2024

2025

2026

Økonomisk konsekvens i mio. kr.

0,0

-0,415

-0,830

-0,830

Personalekonsekvens i årsværk

0,0

0,0

0,0

0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG
Søgningen til Herslev Børnehave har de seneste år været stabil, men med lav efterspørgsel.
Lokalområdet forventes i de kommende 10 år at have mellem 48-56 børn som opland for Herslev Børnehave.
I perioden 2019-2022 har der været mellem 15-26 indmeldte børn i aldersgruppen 0-5 år. I efteråret 2022 er
status, at der er indmeldt 8 børn i aldersgruppen 0-2 år samt 7 børn i aldersgruppen 3-5 år.
Den relativt lave søgning til Herslev Børnehave betyder, at enheden ikke er økonomisk bæredygtig i sig selv.
Ledelsesmæssigt er institutionen underlagt Spiren, idet der ikke er råd til selvstændig ledelse, og der flyttes
midler fra de øvrige institutioner i distriktet for at sikre det nødvendige personale i hele åbningstiden i Herslev
Børnehave.
Årsagen til den lave søgning er bl.a., at oplandet geografisk set er stort. Mange forældre vælger at benytte tilbud
i de kommuner, som ligger tættest på bopælen, eller som passer bedre ind i familiens situation, eksempelvis
hvor forældrene arbejdsmæssigt pendler til en af nabokommunerne.
Forældre har frit valg mellem daginstitutionstilbud i Fredericia Kommune eller andre kommuner.
Via Teknisk Udvalg betales husleje på i alt 0,212 mio. kr. årligt, som er indregnet i ovenstående.
KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)
Distrikt Fjordbakke har i de øvrige lokale daginstitutioner tilstrækkeligt med plads til at rumme de 15 børn.
Lukning af Herslev Børnehave betyder, at en række forældre vil få længere transporttid til en ny daginstitution.
De nuværende børn i Herslev Børnehave vil fremover få flere mulige legerelationer, hvilket kan være begrænset i
en lille institution, hvor antallet af alderssvarende børn er relativt lille.
De ressourcemæssige gevinster ved en lukning består i mindre ledelse (dog ikke med personalemæssige
konsekvenser, da ledelsen i dag forestås af ledelsen af Spiren) og besparelse på bygningsleje og
bygningsomkostninger. Der er en række mindre sidegevinster ved at have en daginstitution færre i distriktet,
herunder samling af vikar- og støttefunktioner samt mindre administration og ejendomssupport.
Fredericia Kommune har en uopsigelig lejekontrakt frem til medio 2024, hvorefter forslaget kan implementeres.
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KLØVERLØKKEN – FÆRRE ”STAND BY”
RESSOURCER TIL HØREHÆMMEDE BØRN
Fagområde

Dagtilbud

Fagudvalg

Børne- og Skoleudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
23-p/l
Økonomisk konsekvens i mio. kr.
Personalekonsekvens i årsværk

2023

2024

2025

2026

-0,600

-0,600

-0,600

-0,600

-1,3

-1,3

-1,3

-1,3

BESKRIVELSE AF TILTAG
Kløverløkken har speciale i hørehæmmede børn. Det betyder, at der har været afsat ekstra ressourcer til at sikre
det nødvendige faglige personale og ekspertise, når der er indmeldt hørehæmmede børn.
I de senere år er tilgangen af hørehæmmede elever faldet i takt med, at flere og flere børn får operationer, der
gør dem i stand til at få hørelse.
Med udgangen af juni 2022 er status, at der ikke er hørehæmmede børn indskrevet i Kløverløkken.
Med denne besparelse vil der fortsat være 0,7 stilling i Kløverløkken til særligt fagligt uddannet personale. Dette
personale indgår i dagligdagen i den almindelige normering.
KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)
Det vurderes, at de ekstra ressourcer til hørehæmmede børn kan reduceres grundet den dalende efterspørgsel.
Da midlerne ikke har været anvendt til hørehæmmede børn, har der reelt set været et højere serviceniveau end i
kommunens øvrige daginstitutioner. Med besparelsen vil Kløverløkkens børn fremadrettet opleve et
serviceniveau, som i højere grad svarer til kommunens øvrige daginstitutioner.
Besparelsen påvirker ikke spørgsmålet om minimumsnormeringer, idet denne tildeling er en ekstra bevilling.
Det vil fortsat være muligt at holde på den faglige ekspertise, der er afgørende for at opretholde tilbuddet.
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ÆNDRINGER I MINIMUMSNORMERINGER
I DAGTILBUD
Fagområde

Dagtilbud

Fagudvalg

Børne- og Skoleudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
23-p/l

2023

2024

2025

2026

Økonomisk konsekvens i mio. kr.

-4,000

-4,000

-4,000

-4,000

Personalekonsekvens i årsværk

-12,0

-12,0

-12,0

-12,0

BESKRIVELSE AF TILTAG
Folketinget vedtog i 2020 lov om minimumnormeringer i alle dagtilbud. Ordningen indfases i perioden 20212023 for at blive et lovkrav fra 1. januar 2024.
Med ordningen følger krav om en større gennemsigtighed i relation til, at den enkelte institution lever op til
lovens intentioner om ansættelse af minimum en pædagogisk medarbejder pr. tre børn i aldersgruppen 0-2 år
og en pædagogisk medarbejder pr. seks børn i aldersgruppen 3-5 år. Samtidig indføres krav om, at midlerne
følger det enkelte barn, uanset hvorledes daginstitutionen indretter sin hverdag.
Fredericia Kommune lever i dag op til lovens krav om minimumsnormeringer. Vi ligger faktisk lidt over niveau
nogle steder.
Med dette forslag lægges der op til, at der laves en generel besparelse på normeringer til daginstitutionerne i
form af lavere tilskud pr. indmeldt barn i såvel kommunale som private daginstitutioner.
KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)
Generelt vil en lavere normering påvirke dagligdagen for såvel medarbejdere/kolleger som børn og forældre.
Der vil således både være arbejdsmiljømæssige konsekvenser og en forringelse i den oplevede kvalitet i
opgaveløsningen.
Som situationen er nu, ligger vi i Fredericia Kommune lidt over det niveau, som bliver et lovkrav fra 1. januar
2024. Uden at gå på kompromis med minimumnormeringerne, vil vi derfor kunne spare 0,900 mio. kr. i 2023.
Men da lovkravet først træder i kraft den 1. januar 2024, vil det også være muligt at spare mere, fx 4,000 mio. kr.,
som det her er foreslået.
Ved en besparelse på 4,000 mio. kr., som det her er foreslået, kan minimumsnormeringerne ikke overholdes fra
2024, hvor loven træder i kraft. Der kan fra 2024 alene spares 0,900 mio. kr., hvis Fredericia Kommune skal leve
op til lovkravene.
At der alligevel foreslås en besparelse på 4,000 mio. kr. skyldes, at der er en forventning om, at lovforslaget
ledsages af finanslovsmidler. Disse beløb er dog ukendte på nuværende tidspunkt.
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MÆNGDEREGULERING AF DAGTILBUD
Fagområde

Dagtilbud

Fagudvalg

Børne- og Skoleudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
23-p/l
Økonomisk konsekvens i mio. kr.
Personalekonsekvens i årsværk

2023

2024

2025

2026

-2,357

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG
I forbindelse med budgetlægningen for 2023-2026 tilføres budgetteknisk et beløb på 2,357 mio. kr. til dagtilbud i
mængderegulering – alene i år 2023. Dette skyldes, at der i 2023 er flere børn på dagtilbudsområdet end der
tidligere har været indregnet i dagtilbudsområdets budget.
Beløbet er en udløber af den årlige mængderegulering af budgettet på dagtilbudsområdet og følger udviklingen i
antallet af børn på dagtilbudsområdet, dvs. antallet af 0-5-årige.
Forslaget indebærer, at dette beløb ikke tilføres til dagtilbudsområdets budget.
KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)
Da der endnu ikke er planlagt ansættelser for det afsatte beløb, vil forslaget ikke medføre behov for
afskedigelser eller omplaceringer.
Beløbet skal ses i sammenhæng med øvrige tiltag på dagtilbudsområdet af hensyn til vurdering af, om
minimumsnormeringerne kan overholdes.
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TILSKUD TIL PASNING AF EGNE BØRN
Fagområde

Dagtilbud

Fagudvalg

Børne- og Skoleudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
23-p/l
Økonomisk konsekvens i mio. kr.
Personalekonsekvens i årsværk

2023

2024

2025

2026

-1,000

-1,000

-1,000

-1,000

0,0

0,0

0,0

0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG
Fredericia Kommune hører til blandt de kommuner, der yder størst mulig støtte til forældre, der ønsker at passe
deres egne børn.
Ordningen er ikke lovpligtig, men kan tilpasses i forhold til forskellige parametre, herunder målgruppe,
tilskuddets størrelse og tilskudsperioden, som maksimalt er et år.
Kommunalbestyrelsen kan fastsætte tilskuddet til pasning af egne børn. Tilskud skal fastsættes ens for alle børn
inden for samme aldersgruppe.
Tilskuddet kan højst udgøre 85 pct. af den billigste nettodriftsudgift i et dagtilbud til samme aldersgruppe i
kommunen.
Det er hovedsageligt forældre til de 0-2-årige, der benytter ordningen i dag.
I perioden 2020-2022 har mellem 40-42 børn pr. måned i gennemsnit været passet i eget hjem.
KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)
Loven og ordningen blev indført i en periode, hvor der var generel mangel på daginstitutionspladser, hvilket ikke
længere er tilfældet.
I dag modtager forældrene en månedlig støtte på 7.658 kr. for gruppen af 0-2-årige. Med forslaget falder
tilskuddet til ca. 5.465 kr. pr. måned. Det svarer til en tilskudsprocent på 61 %.
Med ændringen vil 4 ud af 5 kommuner tilbyde en højere ydelse end Fredericia Kommune.
Tilskudsprocenten kan også reduceres til 67 %, svarende til et månedligt tilskud på ca. 6.000 kr.
Det vil dog kun medføre en besparelse på 0,750 mio. kr. Herved vil Fredericia Kommune ift. tilskuddets størrelse
placere sig i midten af feltet for de kommuner, der tilbyder ordningen.
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TRILLEDAGPLEJE
Fagområde

Dagtilbud

Fagudvalg

Børne- og Skoleudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
23-p/l
Økonomisk konsekvens i mio. kr.
Personalekonsekvens i årsværk

2023

2024

2025

2026

-1,000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG
I budget 2022-25 afsatte forligspartierne penge til at afprøve og udvikle en trilledagpleje, hvor dagplejeren
henter børnene hjemme hos forældrene. Forsøget skulle afprøves i en periode på to år – henholdsvis i 2022 og
2023.
I dag har alle dagplejere i Fredericia Kommune en ladcykel, der anvendes i dagligdagen. Forligspartierne
ønskede med bevillingen at udvikle et koncept, hvor dagplejeren henter børnene hjemme hos forældrene.
Erfaringerne fra andre kommuner er, at køreturene blandt andet giver bedre farvel-situationer, mindre stress i
hjemmene, samt frisk luft til børn og dagplejere.
Dette tiltag er endnu ikke igangsat og foreslås udskudt.
KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)
Ingen konsekvenser i forhold til de nuværende tilbud.
Forældre til nuværende børn i dagpleje får ikke mulighed for at afprøve trilledagpleje.
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TILPASNING AF SOMMERAKTIVITETER –
F****WEEKS
Fagområde

Fritid

Fagudvalg

Børne- og Skoleudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
23-p/l

2023

Økonomisk konsekvens i mio. kr.
Personalekonsekvens i årsværk

2024

2025

2026

-0,350

-0,350

-0,350

-0,350

0,0

0,0

0,0

0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG
Fredericia Kommune har afsat midler til en lang række kreative og sociale aktiviteter/events i sommerferien for
børn og unge. Disse tilbud er gratis.
Tilbuddene dækker alle ferieuger i sommerferien.
Aktiviteterne er centreret omkring Kanalbyen og Ungdommens Hus.
Der er i år igangsat 30 aktiviteter med 115 forskellige events.
Budgettet er i for nuværende på 1,350 mio. kr. og vil efter besparelsen være på 1 mio. kr.
Erfaringer fra de seneste to år har vist, at det er ikke muligt at anvende alle de afsatte midler indenfor
sommerferieperioden. Det nuværende aktivitetsniveau fastholdes således med forslaget.
KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)
De sidste par år har Fredericia Kommune fået god erfaring med efterspørgslen og det setup, der skal være for at
styre de forskellige aktiviteter.
Det vurderes, at aktivitetsniveauet i høj grad afspejler efterspørgslen i ferieperioden.
Besparelsen forventes ikke at have konsekvenser for aktivitetsniveauet i sommerferien.

42

FINANSIERINGSFORSLAG – BUDGET 2023-2026

LUKNING AF TILBUD OM SKØJTELØB
Fagområde

Fritid

Fagudvalg

Børne- og Skoleudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
23-p/l
Økonomisk konsekvens i mio. kr.
Personalekonsekvens i årsværk

2023

2024

2025

2026

-0,199

-0,199

-0,199

-0,199

0,0

0,0

0,0

0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG
Fredericia Kommune har i mange år tilbudt skøjteløb på Gasværksgrunden i løbet af vintermånederne. I 2021
var det i hele december måned.
Fredericia Kommune har i den forbindelse til opgave at sikre islag på baneområdet samt udlejning af skøjter.
Aktivitetens gennemførelse afhænger i nogen grad af vejret. I perioder har det været svært at skabe is i de varme
vintre med dage over 8 grader. Jo varmere vejret er, jo sværere og dyrere er det at lave is på området. I perioder
har vinteren været så varm, at det ikke har været muligt at lave islag til skøjteløb, hvorfor aktiviteten har været
aflyst.
Dette forslag skal ses i sammenhæng med, at der på tekniske område er afsat midler til el-udgifter til nedkøling
af baneområdet. Denne udgift er ikke medtaget her.
KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)
Opgaven er ikke lovbundet og kan derfor lukkes.
Der er ikke ansat personale til opgaven endnu.
En lukning af tilbuddet om skøjteløb vil have positive miljømæssige konsekvenser.
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SPORTUCATION
Fagområde

Fritid

Fagudvalg

Børne- og Skoleudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
23-p/l
Økonomisk konsekvens i mio. kr.
Personalekonsekvens i årsværk

2023

2024

2025

2026

-0,220

-0,220

-0,220

-0,220

0,0

0,0

0,0

0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG
Fredericia Kommune er trådt ud af samarbejdet med FC Fredericia og DGI om tilbud for skoletrætte elever.
Hovedsageligt fordi målgruppen var for smal.
KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)
Der er ikke indgået en ny aftale om anvendelse af midlerne fra tiltaget.
Da målgruppen har været relativ smal, er konsekvenserne samtidig relativ små.
I tilknytning til aftalen har Fredericia Kommune tidligere anvendt 80.000 kr. til koordinering af opgaven. Disse
midler forbliver på området og kan anvendes til målgruppen.
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SFO – TILPASNING AF SERVICENIVEAU
Fagområde

Skoler

Fagudvalg

Børne- og Skoleudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
23-p/l
Økonomisk konsekvens i mio. kr.
Personalekonsekvens i årsværk

2023

2024

2025

2026

-1,850

-4,560

-4,490

-4,490

-5,0

-11,0

-11,0

-11,0

BESKRIVELSE AF TILTAG
Fritidsområdet har været fritaget for tilpasninger de senere år, når der ses bort fra generelle besparelser, som
rammer alle områder.
Forslaget går ud på at foretage en delvis mængderegulering af områdets udgiftsbudget.
Reguleringen svarer til at tilpasse SFO til den langsigtede nedgang i børnetallet i Fredericia Kommune i år 2032
for 0.-3. klassetrin.
For 4.-6. klassetrin svarer nedgangen til at tilpasse børnetallet frem til 2023/24. Årsagen til, at der ikke laves
samme tilpasning som for 0.-3. klassetrin skyldes elevforskydninger i perioden frem mod 2032.
Forslaget medfører, at den del af budgettet, der alene er rettet mod fritidsvirksomhed, mængdereguleres
fremover. Til gengæld friholdes den del af budgettet, der anvendes til understøttende undervisning for
mængderegulering.
Forslaget vil ikke omfatte Frederiksodde Skole, da det vurderes, at der vil skulle stilles andre tilbud i stedet for.
KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)
Da forslaget er en delvis mængderegulering, vil der fortsat være flere midler pr. indmeldt barn end under en fuld
mængderegulering.
Når der ikke anbefales en fuld mængderegulering, skyldes det, at det budgetteknisk ville udhule mulighederne
for at lave understøttende undervisning med pædagogisk personale i skoledelen.
SFO’erne vil opleve et ensartet serviceniveau på tværs af alle matrikler grundet tildeling pr. barn ved ændring i
børnetal.
Forslaget kan have virkning fra august 2023.
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SFO-TILBUD FOR 4.-6. KLASSE OG
AFTENKLUB
Fagområde

Fritid

Fagudvalg

Børne- og Skoleudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
23-p/l

2023

2024

2025

2026

Økonomisk konsekvens i mio. kr.

-2,100

-5,071

-5,071

-5,071

Personalekonsekvens i årsværk

-11,0

-11,0

-11,0

-11,0

BESKRIVELSE AF TILTAG
Fredericia Kommune tilbyder SFO for elever på 4.-6. klassetrin samt aftenklub. Det er frivilligt for kommuner at
tilbyde SFO på disse klassetrin, og med dette forslag fjernes disse to tilbud.
SFO tilbydes på to moduler med henholdsvis 3 og 5 dage om ugen.
Der er er i dag omkring 500 børn tilmeldt modulerne.
Nettobudgettet til aftenklub er på 1,184 mio. kr. og 3,887 mio. kr. anvendes i SFO.
Forslaget omfatter ikke Frederiksodde Skole, da det vurderes, at disse børn og deres familier vil skulle have stillet
andre tilbud til rådighed, hvis forslaget gennemføres.
KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)
Uden fritidstilbud og aftenklub vil de pågældende børn i aldersgruppen 10-12 år skulle finde andre aktiviteter i
det øvrige fritidsliv i Fredericia Kommune.
De unge, der går i junioraftenklub, og som ikke tiltrækkes af private fritidstilbud, kommer til at stå uden
fritidstilbud.
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4 LUKKEUGER I SFO I SOMMERFERIEN
Fagområde

Fritid

Fagudvalg

Børne- og Skoleudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
23-p/l
Økonomisk konsekvens i mio. kr.
Personalekonsekvens i årsværk

2023

2024

2025

2026

-0,460

-0,460

-0,460

-0,460

-1,0

-1,0

-1,0

-1,0

BESKRIVELSE AF TILTAG
Fredericia Kommune tilbyder forældre pasning af børn i den skolepligtige alder i 4 uger i juli måned.
Det koster 510 kr. for pasning pr. uge. Dog er der mulighed for diverse rabatordninger, hvis familien lever op til
gældende regler (eksempelvis søskenderabat og økonomisk friplads).
Der er bevilget 0,350 mio. kr. til at personale i de fire uger. Midlerne fordeles til skolerne efter antal tilmeldte.
I 2021 var der mellem 57 og 223 tilmeldt pasning i de fire uger i de 4 distrikter og på Frederiksodde Skole, flest i
første ferieuge med 223 tilmeldte.
Forslaget går på at lukke for pasning i alle ferieuger i juli måned i sommerferien.
KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)
Uden pasning i sommerferien vil familierne enten skulle holde ferie med deres børn eller finde alternative
pasningsløsninger.
Forslaget vil give det pædagogiske personale mulighed for at holde ferie på linje med det øvrige personale på
skoleområdet. Herved undgås det, at personalet skal afholde ferie i skoleåret med behov for vikarer til følge.
Frederiksodde Skole har ikke fået ekstraordinære ressourcer til sommerferiepasning. Det vil sige, at de ikke
indgik i bevillingen på 0,350 mio. kr. Skolen har altid selv har fundet midler til pasning af børn i sommerferien.
Dette forslag vil derfor betyde, at Frederiksodde Skole har flere ressourcer til fritidsdelen i selve skoleåret.
Frederiksodde Skole anslår, at der kan flyttes 0,200 mio. kr. til anvendelse i skoleåret ved gennemførelse af
forslaget. Det vil være en yderligere fordel for skolen, der i forvejen er presset på ressourcer til fritidsområdet
grundet stigende elevtal.

47

FREDERICIA KOMMUNE

LEJRSKOLEOPHOLD UDFASES
Fagområde

Skoler

Fagudvalg

Børne- og Skoleudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
23-p/l
Økonomisk konsekvens i mio. kr.
Personalekonsekvens i årsværk

2023

2024

2025

2026

-1,000

-1,000

-1,000

-1,000

0,0

0,0

0,0

0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG
Skoleområdets tildelingsmodel består grundlæggende af en takst pr. elev. Taksten skal primært dække elevernes
timetal på de forskellige klassetrin og sekundært øvrige skolerelaterede opgaver i undervisningen.
Under øvrige opgaver kan skolerne anvende ressourcer på lejrskoleophold.
Ved et lejrskoleophold forstås undervisning over flere skoledage henlagt til en lokalitet uden for skolen med det
formål at give eleverne lejlighed til på stedet at gøre erfaringer, som ikke kan gøres i skolen med hensyn til
emner og fagområder, der har tilknytning til den daglige undervisning.
Forslaget går ud på at udfase lejrskoleophold gennem besparelse af de midler, der anvendes til køb af
lejrskoleophold, arrangementer/aktiviteter, transport og lignende. Besparelse på undervisningstid indgår ikke i
forslaget.
Alle distrikter har lejrskoleophold, og der følgende praksis omkring betaling:
•
Ture i 3. eller 4. klasse har typisk en kort varighed på omkring 3 dage og er typisk uden forældrebetaling
•
Ture i 8. eller 9. klasse har typisk et forløb på 5 dage og inkluderer ofte en egenbetaling af elevens
familie. Skolebestyrelserne sætter ofte en maksimal grænse for egenbetalingen – den ligger fra 1.0002.500 kr.
•
Forældrebetalingen sker ofte over en længere periode og i nogle tilfælde ved, at eleverne selv tjener
pengene via indtægter fra arbejde, de har udført (fx salg af julekort, basarer og lignende)
•
Skolerne opkræver betaling for elevernes mad efter gældende regler. P.t. 75 kr. pr. dag.
•
Skolerne betaler for opholdet samt skolerelaterede aktiviteter
•
Hvis forælderens egenbetaling er relativt høj, så hænger det ofte sammen med ønske om aktiviteter,
der enten ligger udenfor det rent undervisningsmæssige, eller som er dyre at gennemføre.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)
Lejrskoleophold har ud over sit undervisningsmæssige sigte samtidig en væsentlig rolle i forhold til at skabe
sociale relationer og oplevelser for alle eleverne.
Lejrskoleophold er et konkurrenceparameter generelt, men særligt i de distrikter, hvor skolerne er i direkte
konkurrence med private skoler.
Hvis lejrskoleophold udfases, vil folkeskolerne fortsat beholde lærerressourcerne, der omfordeles til øvrige
opgaver på skolerne.
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MELLEMTRINNET – REDUKTION AF
”GENERELT LØFT AF FOLKESKOLEN”
Fagområde

Skoler

Fagudvalg

Børne- og Skoleudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
23-p/l
Økonomisk konsekvens i mio. kr.
Personalekonsekvens i årsværk

2023

2024

2025

2026

-2,149

-7,568

-7,568

-7,568

-4,0

-14,0

-14,0

-14,0

BESKRIVELSE AF TILTAG
Der peges på en delvis tilbagerulning af en bevilling til mellemtrinnet, som er den seneste merbevilling, der er
tilgået skolerne.
Byrådet har gennem en årrække arbejdet med at finde flere midler til folkeskolerne med det formål at styrke en
lang række konkrete indsatser, men også de generelle muligheder for sikre flere lærere og pædagoger i
folkeskolerne. Folketinget har i samme periode udlagt midler til et generelt løft af folkeskolerne, som Byrådet har
kanaliseret videre til skolerne.
Statens midler har hovedsageligt haft til formål at sikre flere lærere i folkeskolerne.
Konkret er der i budget 2022 foreløbigt afsat 3,750 mio. kr. til mellemtrinnet i skolernes budgetramme. Samlet
forventes staten at udlægge 5,158 mio. kr. i budget 2022 og 7,568 mio. kr. fra 2023 til skoleområdet.
Bevillingen til mellemtrinnet påvirker grundlæggende muligheden for at gennemføre aktiviteter og tiltag, der
ligger udover over hvad én lærer selv kan gennemføre for klassen – kort fortalt er førsteprioriteten at sikre
midler til undervisningen i den enkelte klasse, dernæst at anvende overskydende midler til de tiltag, der løfter
eleverne ekstraordinært, hvor der er behov for en særlig indsats.
Forklaringen på, at netop dette tiltag medtages, er, at det er den seneste budgetmæssige tildeling til
folkeskolerne, som ikke berører specialområdets økonomi. Det er dermed en tilbagerulning af en tidligere
politisk beslutning.
KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)
Besparelsen vil påvirke mulighederne for at skabe fleksible og varierede undervisningsmiljøer på mellemtrinnet,
så børns forskellige behov tilgodeses. Det vil sige, at en række støttetiltag, der ligger ud over grunduddannelsen i
de enkelte fag, må nedprioriteres.
Besparelsen på mellemtrinnet vil hovedsageligt betyde, at der er færre ressourcer til:
•
Holddannelse på årgangene (bl.a. undervisningsdifferentiering på årgangen)
•
To-voksenordning/co-teaching i store klasser
•
Midler til camps i forhold til læseløft og matematikløft
•
At lave åben skole-undervisning uden for skolens matrikel.
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FREDERICIA KOMMUNE

MÆNGDEREGULERING AF SKOLER
Fagområde

Skoler

Fagudvalg

Børne- og Skoleudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
23-p/l
Økonomisk konsekvens i mio. kr.
Personalekonsekvens i årsværk

2023

2024

2025

2026

-0,379

0,000

0,000

0,000

0,0

0,0

0,0

0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG
Skoleområdet mængdereguleres økonomisk i takt med udviklingen i børnetallet.
Der er tilført et engangsbeløb til år 2023.
KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)
Da der endnu ikke er planlagt ansættelser for beløbet, vil forslaget ikke medføre afskedigelser. Det vil være en
ren budgetteknisk øvelse, og der vil teoretisk være en mindre konsekvens for serviceniveauet.
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TRAINEE-ANSATTE PÅ FOLKESKOLERNE
Fagområde

Skoler

Fagudvalg

Børne- og Skoleudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
23-p/l

2023

Økonomisk konsekvens i mio. kr.
Personalekonsekvens i årsværk

2024

2025

2026

-2,810

-4,772

-7,272

-9,268

0,0

0,0

0,0

0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG
Det foreslås at opsige samarbejdet med læreruddannelsen på UCL, Jelling om trainee-lærere.
Siden 2018 har Fredericia Kommune samarbejdet med UCL Jelling om at ansætte lærerstuderende på
folkeskolerne i Fredericia i deltidsstillinger på 25 % af en fuldtidsstilling. De studerende modtager undervisning
både på UCL i Jelling og på Maskinmesterskolen i Fredericia og er dermed omfattet af indsatsen ”Studieby
Fredericia”.
Samarbejdet blev oprettet med følgende formål:
•
At lærerstuderende får mulighed for en stærk praksiserfaring under studiet og dermed bliver rustede til
hverdagen på en skole allerede som nyuddannede.
•
At nogle af de nyuddannede trainees, ønsker ansættelse i Fredericia Kommune efter endt studie.
•
At læreruddannelsen bliver attraktiv for nye målgrupper, så antallet af nyuddannede lærere forøges.
•
At trainee ansatte på skolerne giver muligheder for to-lærer-ordninger og dermed fleksibel pædagogisk
holddannelse, hvilket kan medvirke til, at alle børn lærer mere.
I forbindelse med opstart af samarbejdet var intentionen at oprette et hold på 24-25 trainee-ansatte hvert
skoleår. Tabellen herunder viser antallet af trainee-ansatte på Fredericia Kommunes folkeskoler i juni 2022:
Ansættelsesår
Antal ansatte

2018
20

2019
14

2020
20

2021
17

På nuværende tidspunkt forventes holdet af trainee-ansatte i 2022 at blive mindre end i 2021.
Status for det første hold fra 2018, som netop er færdiguddannede, er, at under 1/3 fortsætter som uddannede
lærere på en skole i Fredericia Kommune.
KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)
Det vil ikke længere være muligt at opfylde de ovenfor beskrevne formål med samarbejdet om en traineeuddannelse for lærerstuderende. Skolernes muligheder for at arbejde med fleksibel pædagogisk holddannelse
ved at benytte en trainee-ansat vil forsvinde med mulige konsekvenser for undervisningen.
I år 2027 er den fulde besparelse 10,000 mio. kr., når alle hold er stoppet.
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FREDERICIA KOMMUNE

TILPASNING AF SERVICENIVEAU SUNDHEDSPLEJEN
Fagområde

Sundhedsplejen

Fagudvalg

Børne- og Skoleudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
23-p/l

2023

Økonomisk konsekvens i mio. kr.
Personalekonsekvens i årsværk

2024

2025

2026

-0,550

-0,550

-0,550

-0,550

-1,0

-1,0

-1,0

-1,0

BESKRIVELSE AF TILTAG
Sundhedsplejen tilbyder råd og vejledning til gravide, forældre og børn fra 0-16 år i Fredericia kommune. Der er
i dag 17 ansatte i Sundhedsplejen. Formålet med sundhedsplejen er, at sundhedsplejersken i samarbejde med
forældrene medvirker til at børn og unge får en sund opvækst og dermed gode forudsætninger for et sundt
voksenliv.
Sundhedsplejens serviceniveau skal tilpasses som følge af tiltaget.
KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)
Med tiltaget vil Sundhedsplejen inden for lovens rammer tilpasse serviceniveauet i forhold til:
•
•
•
•
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To besøg i barnets første leveår (3 måneder og 6 måneder),
Individuel samtale i 7. klasse med eleverne
Samarbejdet med fritid omkring indsatser til unge, der mistrives,
Tilbud til familierne, herunder sundhedsfremmende tilbud.
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KULTUR- OG
IDRÆTSUDVALGET
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FREDERICIA KOMMUNE

OVERSIGT OVER FINANSIERINGSFORSLAG
PÅ KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET
Økonomi (Mio. kr.)
2023

2024

2025

Stillinger (Antal)
2026

2023

2024

2025

2026

Folkeoplysningsrådets
kompensationspulje
nedlægges

-0,164

-0,164

-0,164

-0,164

0,0

0,0

0,0

0,0

Puljen til "Fredericia
Ordningen" reduceres

-0,160

-0,160

-0,160

-0,160

0,0

0,0

0,0

0,0

Idræt for sindslidende

-0,400

-0,500

-0,500

-0,500

-1,0

-1,0

-1,0

-1,0

Lukning af bowlingcenter i
FIC

-0,350

-0,420

-0,420

-0,420

-1,0

-1,0

-1,0

-1,0

Nedlæggelse af puljen for
vedligehold af
kunstgræsbaner

-0,061

-0,061

-0,061

-0,061

0,0

0,0

0,0

0,0

Rengøring i lokaler der stilles
til rådighed - den
professionelle idræt

-0,550

-0,700

-0,700

-0,700

-0,75

-1,5

-1,5

-1,5

Tidsbestilling for pas og
kørekort

-0,600

-0,600

-0,600

-0,600

-1,0

-1,0

-1,0

-1,0

I alt

-2,285

-2,605

-2,605

-2,605

-3,75

-4,5

-4,5

-4,5
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FOLKEOPLYSNINGSRÅDETS
KOMPENSATIONSPULJE NEDLÆGGES
Fagområde

Kultur og Idræt

Fagudvalg

Kultur- og Idrætsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
23-p/l
Økonomisk konsekvens i mio. kr.
Personalekonsekvens i årsværk

2023

2024

2025

2026

-0,164

-0,164

-0,164

-0,164

0,0

0,0

0,0

0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG
Alle kommuner er jf. folkeoplysningsloven forpligtigede til at give tilskud til det frivillige folkeoplysende
foreningsarbejde for børn og unge. Hvordan det foregår i praksis, er op til den enkelte kommune (det kaldes tit
en ”by-ordning”).
I Fredericia har vi Fredericia Ordningen. Den gamle Fredericia Ordning havde delt foreningerne op i tre grupper
(idræt, spejdere og andre), som fik forskellige tilskud.
Med en revision af ordningen blev den forenklet, og alle foreninger blev ligestillet inden for den samme
økonomiske ramme.
Kompensationspuljen blev oprettet for at understøtte de foreninger, der mistede tilskud ved den nye Fredericia
Ordning.
Forslaget indebærer, at kompensationspuljen nedlægges, hvorved der spares et beløb på 0,164 mio. kr.
De foreninger, der har fået tilskud fra puljen, vil således ikke kunne forvente at få det fremadrettet.
KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)
Enkelte klubber har været udfordret af ikke længere at få ungdomstimetilskud til deres timer i FIC. Derfor vil der
med stor sandsynlighed stadig være foreninger, der har behov for tilførsel af ekstra midler.
Fjernes kompensationspuljen, vil det ikke umiddelbart være muligt at understøtte foreninger, der i forbindelse
med indførsel af Fredericia Ordningen fik færre midler. Dette kan have konsekvenser for den pågældende
forenings muligheder for at udvikle sig og dermed understøtte idrætsdeltagelsen blandt borgere i Fredericia
Kommune.
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FREDERICIA KOMMUNE

PULJEN TIL ”FREDERICIA ORDNINGEN”
REDUCERES
Fagområde

Kultur og Idræt

Fagudvalg

Kultur- og Idrætsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
23-p/l
Økonomisk konsekvens i mio. kr.
Personalekonsekvens i årsværk

2023

2024

2025

2026

-0,160

-0,160

-0,160

-0,160

0,0

0,0

0,0

0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG
Fredericia Ordningen udbetaler, under folkeoplysningsloven, bl.a. medlemstilskud og kursustilskud til
fredericianske folkeoplysende foreninger.
Puljen til Fredericiaordningen er i 2023 på 3,197 mio. kr. Der foreslås en reduktion i puljen på 0,160 mio. kr.
svarer til en reduktion på ca. 5 %.
KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)
Ved gennemførsel vil det betyde, at folkeoplysningsrådet vil have 0,160 mio. kr. mindre til udbetaling af bl.a.
medlemstilskud og aktivitetstilskud, til fredericianske folkeoplysende foreninger med heraf følgende
udfordringer ift. at få økonomien til at hænge sammen for de pågældende foreninger.
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IDRÆT FOR SINDSLIDENDE
Fagområde

Kultur og Idræt

Fagudvalg

Kultur- og Idrætsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
23-p/l
Økonomisk konsekvens i mio. kr.
Personalekonsekvens i årsværk

2023

2024

2025

2026

-0,400

-0,500

-0,500

-0,500

-1,0

-1,0

-1,0

-1,0

BESKRIVELSE AF TILTAG
Byrådet vedtog i forbindelse med budget 2022 at bevilge 0,500 mio. kr. til etablering af tilbuddet ”Idræt for
sindslidende”. Tilbuddet er lagt ud til ”Idræt i Dagtimerne”, som har ansvaret for den daglige drift.
Fjernes dette initiativ, vil det kunne bidrage med en årlig besparelse på 0,500 mio. kr.
KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)
Idræt for sindslidende er kommet godt i gang, og det vil derfor være mærkbart for brugerne, hvis dette ikke
længere finansieres. Det vurderes ikke, at tilbuddet kan løftes ”en til en” andre steder i kommunen.
Det bør efterfølgende undersøges, om der er mulighed for, at oplysningsforbundene kan løfte en del af opgaven
i fremtiden.
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FREDERICIA KOMMUNE

LUKNING AF BOWLINGCENTER I FIC
Fagområde

Kultur og Idræt

Fagudvalg

Kultur- og Idrætsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
23-p/l
Økonomisk konsekvens i mio. kr.
Personalekonsekvens i årsværk

2023

2024

2025

2026

-0,350

-0,420

-0,420

-0,420

-1,0

-1,0

-1,0

-1,0

BESKRIVELSE AF TILTAG
Madsbyparkens bowlingcenter har gennem de sidste 15 år haft nedgang i udlejning og indtjening. De sidste 10
år har bowlingcentret genereret et underskud, hvilket påvirker den samlede drift af FIC. Bowlingbanerne er
ressourcetunge, da der altid skal være en medarbejder i bowlingcentret grundet baneteknikken.
FIC har gennem årene reduceret åbningstider og medarbejdertimer uden at få et overskud. Der er i dag åbent
30 timer på hverdage og særåbent til Bowlingklubben Plettens turneringskampe i weekenden.
Belægningsprocenten for klubber og brugere/pensionister i hverdagen er ca. 27 %. Bowlingcenteret har over de
seneste fem år genereret et gennemsnitligt årligt underskud på 0,223 mio. kr.
Det foreslås at lukke bowlingcentret, som er en underskudsgivende del af FIC. I stedet kunne lokalerne på et
senere tidspunkt omdannes til andre formål, fx til en samling af kampsportsaktiviteter.
KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)
Ved en lukning er der en risiko for, at sociale fællesskaber omkring bowling (primært ældre mennesker) ikke
længere vil eksistere. I perioden 1. september til 1. maj har der været ca. 240 brugere fordelt på 160 timers
bowling. Resten af året er der begrænset aktivitet.
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NEDLÆGGELSE AF PULJEN FOR
VEDLIGEHOLD AF KUNSTGRÆSBANER
Fagområde

Kultur og idræt

Fagudvalg

Kultur- og Idrætsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
23-p/l
Økonomisk konsekvens i mio. kr.
Personalekonsekvens i årsværk

2023

2024

2025

2026

-0,061

-0,061

-0,061

-0,061

0,0

0,0

0,0

0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG
Puljen til finansiering af vedligehold af fodboldklubbernes kunstgræsbaner er på 0,061 mio. kr. I forbindelse med
budget 2023 efterspørges en tilførsel til puljen på yderligere 0,060 mio. kr., idet den er underfinansieret.
Vi foreslår her i stedet at nedlægge puljen og lade fodboldklubberne afholde omkostningen til vedligehold af
egne kunstgræsbaner selv.
KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)
Ved gennemførsel vil det betyde, at klubberne selv skal finansiere vedligeholdet på deres kunstgræsbaner.
Risikoen kan være at nogle klubber ikke vurderes at have økonomien til dette, og at vedligehold derfor udsættes
eller helt undlades. Dette kan medføre nedsat holdbarhed på de enkelte kunstgræsbaner.
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FREDERICIA KOMMUNE

RENGØRING I LOKALER DER STILLES TIL
RÅDIGHED – DEN PROFESSIONELLE IDRÆT
Fagområde

Kultur og Idræt

Fagudvalg

Kultur- og Idrætsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
23-p/l

2023

2024

2025

2026

Økonomisk konsekvens i mio. kr.

-0,550

-0,700

-0,700

-0,700

Personalekonsekvens i årsværk

-0,75

-1,5

-1,5

-1,5

BESKRIVELSE AF TILTAG
Fredericia Kommune har i dag rengøringsansvaret og omkostningerne i forhold til rengøring i lokalerne, som til
dagligt anvendes af de to professionelle klubber Fredericia HK og FC Fredericia.
Forslaget indebærer, at de professionelle klubber fremover selv afholder udgiften til rengøring i deres
klubfaciliteter, omklædningsrum og kontor/mødefaciliteter. Lokalerne stilles i dag omkostningsfrit til rådighed for
dem begge.
KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)
Ved gennemførsel vil det betyde, at FHK og FC Fredericia selv har omkostningen og ansvaret for rengøring i
deres respektive lejemål.
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TIDSBESTILLING FOR PAS OG KØREKORT
Fagområde

Kultur og Idræt

Fagudvalg

Kultur- og Idrætsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
23-p/l
Økonomisk konsekvens i mio. kr.
Personalekonsekvens i årsværk

2023

2024

2025

2026

-0,600

-0,600

-0,600

-0,600

-1,0

-1,0

-1,0

-1,0

BESKRIVELSE AF TILTAG
Fredericia Bibliotek tilbyder bestilling og udarbejdelse af pas og kørekort til borgere. Borgerne kan i dag
henvende sig i hele bibliotekets åbningstid (10-19 mandag-torsdag, 10-17 fredag og 10-14 lørdag). Over1/6 af
ekspeditionerne er for borgere fra andre kommuner, hvor der er tidsbestilling og lang ventetid. Der er ofte
meget lang kø til ekspeditionerne, og der er ikke noget entydigt mønster i, hvornår borgerne kommer for at få
lavet pas eller kørekort. Derfor kræver opgaven en uhensigtsmæssig høj bemanding (3 medarbejdere i
frontekspeditionen).
Ved at indføre tidsbestilling samt evt. begrænse åbningstiden for pas- og kørekortekspeditioner med 1-2 timer
dagligt, kan bemandingen i frontekspeditionen nedsættes til 2. Løsningen vil også medføre, at borgerne ikke
længere skal stå i kø. Samtidig forventer biblioteket, at antallet af ekspeditioner vil falde med ca. 10 %, da andre
kommuner vil stoppe med at henvise til Fredericia.
De fleste kommuner har i dag en ordning med tidsbestilling.
KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)
Det vurderes, at borgerne, med et fast mødetidspunkt, vil få en bedre oplevelse.
Serviceoplevelsen vil sidestilles med den, som tilbydes af mange andre kommuner.
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BESKÆFTIGELSESOG SUNDHEDSUDVALGET
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OVERSIGT OVER FINANSIERINGSFORSLAG PÅ
BESKÆFTIGELSES- OG SUNDHEDSUDVALGET

Økonomi (Mio. kr.)

Stillinger (Antal)

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Tilpasning af puljer til fleksjob

-0,900

-0,900

-0,900

-0,900

0

0

0

0

Tilpasning af Rådets Pulje

-0,500

-0,500

-0,500

-0,500

0

0

0

0

I alt

-1,400

-1,400

-1,400

-1,400

0

0

0

0
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TILPASNING AF PULJER TIL FLEKSJOB
Fagområde

Beskæftigelse og Borgerservice

Fagudvalg

Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
23-p/l
Økonomisk konsekvens i mio. kr.
Personalekonsekvens i årsværk

2023

2024

2025

2026

-0,900

-0,900

-0,900

-0,900

0,0

0,0

0,0

0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG
Som følge af mindreforbrug på fleksjobpuljerne ”Løn til personer i minifleksjob” og ”Pulje til Flexjob” foreslås det,
at ”Løn til personer i minifleksjob” nedjusteres med 0,600 mio. kr. og at ”Pulje til flexjob” nedjusteres med 0,300
mio. kr.
”Løn til personer i minifleksjob” har et budget på 8,116 mio. kr. i 2023. Budgettet ligger i jobcenteret.
Budgettet dækker ca. 50 % af udgiften til fleksjobberen. Ved ansættelse af ny fleksjobber, laves der en fordeling
af lønnen til hhv. jobcenteret og fagafdelingen. Metoden er fleksibel, idet der ikke skal flyttes budget mellem
fagafdelinger.
”Pulje til fleksjob” har et budget på 1,439 mio. kr. i 2023. Budgettet tildeles til fagafdelingen.
Budgettet dækker ca. 50 % af udgiften til fleksjobberen. Ved ansættelse af ny fleksjobber, tildeles der budget til
fagområdet. Metoden betyder, at der skal flyttes budget mellem fagudvalg ved stop af en fleksjobber, og der kan
være en risiko for, at et budget kan blive ”glemt” i fagafdelingerne.
Grundet lav ledighed og presset økonomi i de kommunale afdelinger er puljen uforbrugt og vil kunne tilpasses
det reelle forbrug.
Der er på nuværende tidspunkt 263 fleksjobansatte inden for Fredericia Kommune. Det samlede antal
fleksjobansatte er på 806 fuldtidspersoner. Antal ledige fleksjobbere er 110 fuldtidspersoner, heraf ca. 1/3, som
dels er sygdomsramt og dels er under afklaring. Det betyder, at der er en relativ lav ledighed blandt
fleksjobbere, hvilket gør det vanskeligt for afdelingerne at matche alle fleksjobbere med de arbejdsopgaver, som
et fagområde kunne have brug for at få løst.
Det anbefales, at de to fleksjobpuljer bliver lagt sammen, således at der kun er én pulje og ét regelsæt for
udbetaling af fleksjobmidlerne. Ved at samle de to puljer vil det skabe mere fleksibilitet for de afdelinger, der skal
ansætte fleksjobbere og minimere det bagvedliggende administrative arbejde ift. opfølgning.
Det regelsæt, der anbefales for den samlede pulje, er:
•
Dækker 100 % af fleksjobansættelsen, da dette vil medføre større incitament for fagafdelingerne til at
ansætte fleksjobbere.
•
Ved ansættelse af ny fleksjobber tildeles budgettet til fagområdet. Budgettet må kun bruges til
fleksjobansatte, og midlerne skal føres tilbage, såfremt fleksjobstillingen nedlægges.
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KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)
Forslaget har ikke direkte personalemæssige konsekvenser, men vil indebære, at fagafdelingerne selv skal finde
midler til at ansætte yderligere fleksjobbere ved behov. Det betyder også, at jobcentret primært vil bruge sine
ressourcer på at få ledige fleksjobbere ansat i private virksomheder.
Den foreslåede model kan være med til i højere grad at sikre, at puljen bliver forbrugt til formålet, da den vil
være mere gennemskuelig, da der vil være mindre administration af puljen i jobcenteret og for organisationen et
større incitament til at ansætte fleksjobbere, da arbejdspladsen kompenseres fuldt ud økonomisk.
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FREDERICIA KOMMUNE

TILPASNING AF RÅDETS PULJE
Fagområde

Beskæftigelse og Borgerservice

Fagudvalg

Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
23-p/l
Økonomisk konsekvens i mio. kr.
Personalekonsekvens i årsværk

2023

2024

2025

2026

-0,500

-0,500

-0,500

-0,500

0,0

0,0

0,0

0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG
Rådet for Beskæftigelse, Uddannelse og Udvikling har en pulje på 1 mio. kr. Denne pulje har de seneste tre år
været anvendt til forskellige beskæftigelsesfremmende aktiviteter.
Der er bl.a. finansieret håndværkerdage, fritidsjobskonsulent, mobile læringsforløb for 8. klasser,
informationskampagner om opkvalificeringsmuligheder, fælles temadage og kompetenceudvikling samt
forankring af Det gode borgerforløb på tværs af jobcenterets og fagforeningens medarbejdere.
På trods af aktiviteterne har puljen de seneste tre år ikke været forbrugt fuldt ud, hvorfor forslaget indebærer
nedjustering af puljen med 0,5 mio. kr. De resterende midler vil fortsat kunne finansiere aktiviteter på
nuværende niveau.
Der skal i forbindelse med forslaget sikres sammenhæng til trepartsaftale.
KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER
Umiddelbart ingen, idet puljen ikke har været fuldt ud forbrugt de seneste tre år.
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SENIOR- OG
SOCIALUDVALGET
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FREDERICIA KOMMUNE

OVERSIGT OVER FINANSIERINGSFORSLAG PÅ
SENIOR- OG SOCIALUDVALGET
Økonomi (Mio. kr.)

Stillinger (Antal)

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Aften- og nattevagter sammenlægges
med dagvagter

-0,650

-1,300

-1,300

-1,300

-1,5

-3,0

-3,0

-3,0

Ansætte cykelmekaniker på deltid

-0,200

-0,200

-0,200

-0,200

0,5

0,5

0,5

0,5

Arbejdsglædepulje fjernes

-0,636

-0,636

-0,636

-0,636

0,0

0,0

0,0

0,0

Brugerbetaling på nicotinsubstitut i
forbindelse med rygestopkurser

-0,080

-0,080

-0,080

-0,080

0,0

0,0

0,0

0,0

Brugerbetaling rengøringsmidler

-0,080

-0,080

-0,080

-0,080

0,0

0,0

0,0

0,0

Effektivisering af Plejens Administration

-0,500

-1,080

-1,080

-1,080

-1,0

-2,0

-2,0

-2,0

Nedlægge kommunens interne
vikarkorps

-3,100

-4,200

-4,200

-4,200

-4,0

-4,0

-4,0

-4,0

Omlægning af arbejdet med utilsigtede
hændelser

-0,317

-0,317

-0,317

-0,317

-0,7

-0,7

-0,7

-0,7

Omlægning af forebyggende
hjemmebesøg

-0,400

-0,400

-0,400

-0,400

-0,75

-0,75

-0,75

-0,75

Praktisk hjælp - tøjvask hver 3. uge

-0,460

-0,460

-0,460

-0,460

-1,0

-1,0

-1,0

-1,0

Ændret serviceniveau på praktisk hjælp
- rengøring hver 3. uge

-2,400

-2,400

-2,400

-2,400

-4,8

-4,8

-4,8

-4,8

Praktisk hjælp - ændring af
serviceniveau til rengøring hver 4. uge
(betinget af godkendelse af hver 3. uge)

-1,100

-1,100

-1,100

-1,100

-2,0

-2,0

-2,0

-2,0

Reducere med en stilling i
Hjælpemidler og Kommunikation

-0,375

-0,500

-0,500

-0,500

-0,75

-1,0

-1,0

-1,0

Reduktion i antallet af
aktivitetsmedarbejdere i
plejehjemmene

-0,350

-0,660

-0,660

-0,660

-0,8

-1,6

-1,6

-1,6

Reduktion i antallet af konsulenter mv.

-0,900

-1,450

-1,450

-1,450

-1,6

-2,75

-2,75

-2,75

Reduktion i antallet af
hygiejnesygeplejersker

-0,300

-0,400

-0,400

-0,400

-0,7

-0,8

-0,8

-0,8

Reduktion i antallet af visitatorstillinger

-0,200

-0,400

-0,400

-0,400

-0,4

-0,8

-0,8

-0,8

Reduktion i medarbejderressourcer i
Træning og Forebyggelse

-0,390

-0,390

-0,390

-0,390

-0,9

-0,9

-0,9

-0,9

Seniorområdet
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Økonomi (Mio. kr.)
2023

2024

2025

Stillinger (Antal)
2026

2023

2024

2025

2026

Sove med strømper på

-0,600

-1,100

-1,100

-1,100

-1,0

-2,0

-2,0

-2,0

Ændret ledelsesorganisering i Plejen

-0,800

-0,800

-0,800

-0,800

-1,0

-1,0

-1,0

-1,0

Ændret serviceniveau for manuelle
kørestole

-0,054

-0,054

-0,054

-0,054

0,0

0,0

0,0

0,0

Ændringer i ernæringsindsatsen

-0,400

-0,750

-0,750

-0,750

-1,0

-1,8

-1,8

-1,8

Reduktion af rengøring tilbage til før
Corona - Plejehjemmene (se
beskrivelse under Teknisk Udvalg)

-0,975

-0,975

-0,975

-0,975

Tværgående indsats med
gruppeforløb

-0,100

-0,200

-0,200

-0,200

-0,2

-0,4

-0,4

-0,4

Besparelse på den ordinære STU i
Fredericia Kommune

-0,650

-0,650

0,000

0,000

-1,0

-1,0

0,0

0,0

Nedlæggelse af det midlertidige
botilbud Kompetencekollegiet

-1,100

-2,200

-2,200

-2,200

-2,0

-4,0

-4,0

-4,0

Reduceret kontrakt med CSV Kolding

-0,230

-0,550

-0,550

-0,550

0,0

0,0

0,0

0,0

-17,347

-23,332

-22,682

-22,682

-26,6

-35,8

-34,8

-34,8

Personalekonsekvenser ligger under
Teknisk Udvalg

Socialområdet

I alt
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AFTEN- OG NATTEVAGTER
SAMMENLÆGGES MED DAGVAGTER
Fagområde

Senior og Sundhed

Fagudvalg

Senior- og Socialudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
23-p/l
Økonomisk konsekvens i mio. kr.
Personalekonsekvens i årsværk

2023

2024

2025

2026

-0,650

-1,300

-1,300

-1,300

-1,5

-3,0

-3,0

-3,0

BESKRIVELSE AF TILTAG
Hjemmeplejen er i dag organiseret i 6 dagteams, 2 aftenteams og 1 natteam. Det foreslås, at aftenvagterne i
Plejen Ude sammenlægges med dagvagterne i den nuværende geografiske inddeling i dagstiden. Nattevagterne
beholdes i ét team og tilknyttes det mindste dagdistrikt.
Aftensygeplejerskerne tilknyttes Akutteamet under Sygeplejeklinikken. Rehab-teamet forbliver på Vejlevej 123
eller flytter i vikarkorpsets evt. ledige lokaler på Bülows kaserne.
Det forventes, at udgifter til administrative og ledelsesmæssige funktioner hermed kan reduceres med 50 %.
Der vil være behov for en ekstra leder i de kombinerede dag/aften-distrikter for at sikre et passende
lederspænd.
Det skønnes, at der bliver behov for at styrke planlæggerområdet svarende til 1-2 fuldtidsstillinger fordelt
mellem de 8 foreslåede dag/aften-distrikter.
Aftensygeplejen tilknyttes Akutsygeplejen under den nuværende leder af Sygeplejen på Sundhedshuset. Der er
lokaler i Sygeplejeklinikken, hvor gruppen kan have sin base. Der frigives 3 biler til brug i aftenvagten for SOSUmedarbejdere, da der allerede er 4 biler tilknyttet sygeplejen i Sundhedshuset, som i dag kun kører i dagstiden.
RehabTeamets planlægger og terapeuter kan forblive på Vejlevej 123 eller flytte til ledige lokaler på Bülows.
Teamet får behov for et teamlokale.
KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)
Ændringen vil give bedre muligheder for at optimere koordinering og planlægning af borgerbesøg mellem dag
og aften, samt styrke samarbejdet mellem dag- og aftenmedarbejdere. Desuden vil det ikke længere være
nødvendigt at ”flytte biler” mellem dag- og aftendistrikter, sådan som det sker i dag.
Ønsket om et maksimalt ledelsesspænd på 45 medarbejdere pr. leder bliver dog ikke tilgodeset i forslaget, og
der skal derfor være fokus på at skabe en organisering i hverdagen, der giver mulighed for synlig ledelse for alle
medarbejdere.
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ANSÆTTE CYKELMEKANIKER PÅ DELTID
Fagområde

Senior og Sundhed

Fagudvalg

Senior- og Socialudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
23-p/l
Økonomisk konsekvens i mio. kr.
Personalekonsekvens i årsværk

2023

2024

2025

2026

-0,200

-0,200

-0,200

-0,200

0,5

0,5

0,5

0,5

BESKRIVELSE AF TILTAG
I dag har Plejen Ude ca. 150 cykler, som vedligeholdes af ekstern cykelmekaniker. I 2021 var der en udgift på
godt 0,400 mio. kr. til reparation og vedligehold af cyklerne. Det svarer til en udgift på ca. 2.500 kr. pr. cykel pr.
år.
I stedet foreslås det, at der ansættes en medarbejder i deltid (evt. i fleksjob) til varetagelse af service og
reparationer af alle Plejens cykler. Det anslås at lønudgiften hertil er ca. 0,200 mio. kr. pr. år, hvormed der opnås
en besparelse på ca. 0,200 mio. kr. Alternativt kan der indgås en aftale med Fredericia Kommunes Drift og
Serviceafdeling, eller for eksempel med Proaktiv om opgaven.
KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)
Der er kun positive arbejdsmiljømæssige konsekvenser af forslaget, da medarbejderne vil opleve, at arbejdstiden
hænger bedre sammen, fordi der er let tilgang til cykler, som er i orden. Der er mulighed for at oprette et ekstra
fleksjob.
Aftalen med ekstern cykelmekaniker bortfalder.
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ARBEJDSGLÆDEPULJE FJERNES
Fagområde

Senior og Sundhed

Fagudvalg

Senior- og Socialudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
23-p/l
Økonomisk konsekvens i mio. kr.
Personalekonsekvens i årsværk

2023

2024

2025

2026

-0,636

-0,636

-0,636

-0,636

0,0

0,0

0,0

0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG
Plejen har haft en arbejdsglædepulje på kr. 0,636 mio. kr. årligt.
I 2021 blev midlerne anvendt til at mindske merforbrug på ældreområdet. Der er ikke planlagt aktiviteter med
puljen i 2022. Tidligere er midlerne anvendt til kompetenceudvikling af medarbejderne.
Det er det eneste område i Fredericia Kommune, som har en sådan pulje. For kommunens øvrige medarbejdere
dækkes udgifter relateret til trivsel og arbejdsglæde inden for den tildelte budgetramme.
Forslaget indebærer, at puljen nedlægges, og at udgifter forbundet med trivsel og arbejdsglæde også på plejens
område finansieres inden for det tildelte budget.
KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)
Det vil ikke være muligt at gennemføre de tiltag, som tidligere har været finansieret af puljen.
Finansiering af arbejdsglæderettede indsatser vil være på det niveau, som gælder for alle andre ansatte i
Fredericia Kommune.
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BRUGERBETALING PÅ
NIKOTINSUBSTITUTION I FORBINDELSE
MED RYGESTOPKURSER
Fagområde

Senior og Sundhed

Fagudvalg

Senior- og Socialudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
23-p/l
Økonomisk konsekvens i mio. kr.
Personalekonsekvens i årsværk

2023

2024

2025

2026

-0,080

-0,080

-0,080

-0,080

0,0

0,0

0,0

0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG
I Sundhedspolitikken fremgår det, at vi vil mindske de største sundhedsudfordringer, ved b.la. at skabe en
tobaksfri tilværelse. Herudover er Fredericia en del af det nationale partnerskab ”Røgfri fremtid”.
I den sidste sundhedsprofilundersøgelse ”Hvordan har du det? ” fremgår det, at andelen af fredericianere, der
ryger dagligt, stadig er væsentligt større end regionsgennemsnittet. I 2021 røg 16,4 % af fredericianerne dagligt,
hvilket svarer til 6.500 borgere over 16 år.
Fredericia Kommune tilbyder differentierede rygestopforløb, såvel individuelt som gruppebaseret. Borgere, der
er tilknyttet et rygestopforløb, tilbydes økonomisk støtte til køb af nikotinpræparater i form af 3 x 350 kr. pr.
borger. Ikke alle borgere benytter alle 3 kuponer.
I 2021 var det 118 ud af 375 borgere i forløb, der benyttede sig af dette tilbud. I perioden januar 2022 til 1. juni
2022 har 45 ud af 179 borgere i forløb takket ja hertil.
Der er tale om et lokalt besluttet serviceniveau, der ikke er lovbestemt. Med dette forslag vil borgerne
fremadrettet selv skulle finansiere nikotinpræparater.
KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)
Manglende tilskud til rygestopmedicin kan især have en konsekvens for ulighed i sundhed. Det kan være en
udfordring for socialt, psykisk eller økonomisk belastede borgere selv at finansiere nikotinsubstitution, hvilket
kan betyde, at de helt vælger rygestopforløbet fra.
De borgere, kommunen har i rygestopforløb, kan tilhøre den ovenfor beskrevne målgruppe.
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FREDERICIA KOMMUNE

BRUGERBETALING RENGØRINGSMIDLER
Fagområde

Senior og Sundhed

Fagudvalg

Senior- og Socialudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
23-p/l
Økonomisk konsekvens i mio. kr.
Personalekonsekvens i årsværk

2023

2024

2025

2026

-0,080

-0,080

-0,080

-0,080

0,0

0,0

0,0

0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG
I Fredericia Kommune har man en praksis for at afholde udgifter til indkøb af rengøringsmidler for de borgere,
der er visiteret hjælp til rengøring, og hvor indsatsen leveres af den kommunale leverandør. Borgere, som har
valgt private leverandører, indkøber selv rengøringsmidler i dag.
Forslaget indebærer, at der indføres brugerbetaling på rengøringsmidler.
I 2021 har Plejen Ude haft en samlet udgift på ca. 0,080 mio. kr. til indkøb af rengøringsmidler.
KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)
Borgeren får en årlig udgift til indkøb af arbejdsmiljøgodkendte rengøringsmidler til hhv. sanitetsrens,
universalrens og wc-rens. En anslået udgift på 78 kr. pr. år. pr. borger.
Medarbejdere skal ikke længere medbringe rengøringsmidler. Plejen skal beskrive kriterier for, hvilke
rengøringsmidler borgerne skal stille til rådighed for medarbejdere, og det skal i forbindelse med ændringen
kommunikeres klart for borgerne, at der vil blive stillet krav til rengøringsmidlerne. Rengøringsmidlerne skal være
arbejdsmiljøgodkendte.
Der bliver med dette forslag ens vilkår for borgerne, uanset om de vælger en privat leverandør eller den
kommunale leverandør.
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EFFEKTIVISERING AF PLEJENS
ADMINISTRATION
Fagområde

Senior og Sundhed

Fagudvalg

Senior- og Socialudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
23-p/l
Økonomisk konsekvens i mio. kr.
Personalekonsekvens i årsværk

2023

2024

2025

2026

-0,500

-1,080

-1,080

-1,080

-1,0

-2,0

-2,0

-2,0

BESKRIVELSE AF TILTAG
I Plejens Administration er der 11 medarbejdere, heraf to i fleksjob på få timer, og en leder.
Plejens Administration varetager bl.a. alle økonomiopgaver for hjemmeplejen og plejehjemmene, herunder en
væsentlig del af budgetopfølgningen. Budgetopfølgningen sker også i samarbejde med den centrale
økonomiafdeling, og det vurderes, at økonomiopgaverne kan effektiviseres betydeligt ved at samle dem i den
centrale økonomiafdeling.
I Plejens Administration varetages også nogle myndighedsopgaver (plejevederlag og opgaver i forbindelse med
terminale borgere), og det foreslås at flytte disse opgaver til Visitationen.
Med disse ændringer vurderes det, at der i alt kan effektiviseres svarende til en administrativ fuldtidsstilling.
Samlet set vurderes det som konsekvens af dette og andre forslag, som flytter administrative opgaver, at der
ikke længere vil være behov for en leder af Plejens Administration. Denne ledelsesopgave kan varetages af
fagchefen eller anden leder i ledergruppen i Senior og Sundhed.
KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)
Ved samling af økonomifunktionen forventes den faglige kvalitet at stige, herunder sikkerheden i de prognoser,
der udarbejdes i forbindelse med budgetopfølgningen.
Myndighedsopgaverne, der flyttes, vil blive varetaget på samme niveau i Visitationen.
Nedlæggelse af lederstillingen ved ledighed vil betyde en større ledelsesopgave til andre chefer/ledere i Senior
og Sundhed.
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NEDLÆGGE KOMMUNENS INTERNE
VIKARKORPS
Fagområde

Senior og Sundhed

Fagudvalg

Senior- og Socialudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
23-p/l
Økonomisk konsekvens i mio. kr.
Personalekonsekvens i årsværk

2023

2024

2025

2026

-3,100

-4,200

-4,200

-4,200

-4,0

-4,0

-4,0

-4,0

BESKRIVELSE AF TILTAG
I slutningen af 2004 blev det besluttet at etablere et internt vikarkorps i Fredericia Kommune, og vikarkorpset
blev etableret 1. januar 2005. Ordningen er løbende blevet evalueret og udviklet. Formålet med et internt
vikarkorps var bl.a. at få bedre ressourceudnyttelse, undgå overkapacitet og sikre overholdelse af budgetterne
samt at nedbringe sygefraværet. Vikarkorpset har også fungeret som en rekrutteringsplatform, hvor
medarbejdere kunne blive ansat, arbejde rundt i kommunen som vikar og senere få fastansættelse i et bestemt
distrikt eller plejehjem. Vikarkorpset varetager også opgaver på socialområdet i nattimerne.
Situationen er nu den, at vi ikke længere kan rekruttere det nødvendige antal medarbejdere, som ordningen er
dimensioneret ud fra. Optimalt skal der være 55 ansatte, men aktuelt mangler der ca. 20 medarbejdere for at
indfri den forudsætning.
I 2010 blev der indført en ”80/20-regel” til økonomisk styring af udgifter til løn og vikar. Reglen betød, at der
måtte bruges 20 % af den samlede budgetramme til finansiering af vikarudgifter (både Plejens egne vikarer og
vikarer fra private bureauer), og der så herefter er 80 % til finansiering af personale ansat i de enkelte
afdelinger/distrikter. Dette for at sikre sig imod overkapacitet i enkelte teams. Den regel er nu afskaffet, så der
nu i stedet er fokus på flest mulige fastansatte og færrest mulige vikarer af hensyn til kontinuitet og faglighed.
Vikarkorpset er udfordret af højt sygefravær og problemer med at rekruttere.
Alt i alt vurderes det derfor, at det, der engang var en stor succes, ikke længere er hensigtsmæssigt, og det
foreslås derfor, at kommunens interne vikarkorps nedlægges. Vikarer fordeles i inde- og udedistrikter.
Lederstillingen, de to booker-stillinger og den administrative stilling nedlægges.
Planlæggere i distrikterne overtager bestilling af vikarer til eget distrikt. Der investeres i et IT-program, som
effektiviserer denne funktion. Derved er der ikke behov for at øge antallet af planlæggere i distrikterne som følge
af omlægningen.
De fire administrative/ledelsesfunktioner udgør 1,850 mio. kr., og dette beløb indgår fuldt ud i besparelserne.
Vikarkorpset har et fast budget på 6,755 mio. kr. med en dimensionering af vikarkorpset på 55 ansatte vikarer.
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Aktuelt har vikarkorpset kun 36 vikarer ansat. 36/55 af 6,755 mio. kr. fordeles ud til plejehjemmene og
hjemmeplejen, således at 2,334 mio. kr. (svarende til de i dag ubesatte stillinger) indgår i besparelserne. I alt
giver forslaget en nettobesparelse på 4,200 mio. kr. (afrundet) ved fuld effekt.
KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)
Udførende vikarer tilbydes en fast stilling i et inde- eller udedistrikt. Risikoen er, at nogle vikarer siger op og
overgår til privat vikarbureau. Med henblik på at fastholde og tilgodese maksimal indflydelse på egen vagtplan
afprøves fleksibel vagtplanlægningsmetode i distrikterne for såvel vikarer som nuværende ansatte i distrikterne.
Medarbejderundersøgelsen i februar 2022 viste netop, at der er et stort ønske om mere indflydelse på egen
vagtplan i alle distrikter. En fleksibel vagtplanlægningsmetode vil kunne tilgodese dette ønske og dermed have
positiv indvirkning på trivslen.
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OMLÆGNING AF ARBEJDET MED
UTILSIGTEDE HÆNDELSER
Fagområde

Senior og Sundhed

Fagudvalg

Senior- og Socialudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
23-p/l
Økonomisk konsekvens i mio. kr.
Personalekonsekvens i årsværk

2023

2024

2025

2026

-0,317

-0,317

-0,317

-0,317

-0,7

-0,7

-0,7

-0,7

BESKRIVELSE AF TILTAG
Når der sker en utilsigtet hændelse (UTH) i sundhedssystemet, skal der ske en opfølgning.
En medarbejder i fleksjob har varetaget UTH-opgaven på 12 timer ugentlig siden 1. marts 2022. Stillingen var
tidligere en fuldtidsstilling, som også indeholdt interne coaching-opgaver. Forslaget indebærer, at
fleksjobstillingen gøres permanent, og at den tidligere fuldtidsstilling nedlægges.
Det vurderes, at denne normering er tilstrækkelig til at løfte opgaverne med UTH.
KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)
De interne coaching-opgaver bortfalder.
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OMLÆGNING AF FOREBYGGENDE
HJEMMEBESØG
Fagområde

Senior og Sundhed - Aktivitetsområdet

Fagudvalg

Senior- og socialudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
23-p/l

2023

2024

2025

2026

Økonomisk konsekvens i mio. kr.

-0,400

-0,400

-0,400

-0,400

Personalekonsekvens i årsværk

-0,75

-0,75

-0,75

-0,75

BESKRIVELSE AF TILTAG
I 2021 blev der gennemført 760 forebyggende hjemmebesøg hos 720 borgere. Den nuværende normering til
opgaven er på 4 medarbejdere. Aktuelt er der en vakant stilling. Sammenlignet med andre kommuner er der i
Fredericia Kommune en høj normering til disse opgaver.
Dette forslag indebærer en omlægning i de forebyggende indsatser, samtidig med at personalenormeringen
tilpasses til den aktuelle bemanding.
Det foreslås, at der igangsættes en proces med henblik på omlægning af de forebyggende og fællesskabende
indsatser på Aktivitetsområdet. De vigtige og lovbestemte forebyggende hjemmebesøg vil stadig blive varetaget,
men med færre ressourcer end hidtil.
Omlægningen af opgaverne vil være med til at sikre, at vi med ressourcerne når ud til langt flere ældre og
skrøbelige borgere. Det sker ved at omdefinere en af de tre medarbejdere til en langt mere aktiverende og
fællesskabende funktion med fokus på netværksdannelse, skabelse af relationer til skrøbelige og sårbare
borgere. Herunder et særligt fokus på at understøtte foreningslivet og civilsamfundets øvrige initiativer ud fra
samskabende metoder. Dette vil styrke Aktivitetsområdets samlede bidrag til kampen mod ensomhed, uden at
der gås på kompromis med det individuelt tilpassede tilbud, som en forebyggende samtale er.
Der vil blive forelagt en politisk sag herom i løbet af efteråret 2022.
Forslaget indebærer en tilpasning af antallet af medarbejdere til den aktuelle bemanding ved at nedlægge en
vakant stilling.
KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)
Reduktion af personale vil betyde et højere flow af hjemmebesøg for de tilbageværende medarbejdere. Der er
igangsat en proces i forhold til at tænke forebyggelse for målgruppen på nye, alternative og bredere dækkende
måder. Det fordrer metodisk nytænkning af den nuværende indsats. Der arrangeres bl.a. allerede efter dialog
med Seniorrådet tema-arrangementer for seniorer om det gode seniorliv i tillæg til ordinære hjemmebesøg.
Der vil skulle ses på medarbejdernes kompetencer i forhold til omlægning af opgaver og funktioner, således at
det sikres, at opgaverne varetages bedst muligt.
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Gruppen består i dag som et lille team under Aktivitetsområdets forebyggende og frivillighedsindsatser, og det
vil være nødvendigt med en tæt og løbende dialog med medarbejderne, der tager hånd om gruppens
arbejdsmiljø og trivsel. Leder vil forestå en dialog med teamet om fremtidig opgaveløsning, så trivslen i
opgaverne sikres.
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PRAKTISK HJÆLP – TØJVASK HVER 3. UGE
Fagområde

Visitationen, Senior

Fagudvalg

Senior- og Socialudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
23-p/l

2023

Økonomisk konsekvens i mio. kr.

2024

2025

2026

-0,460

-0,460

-0,460

-0,460

-1,0

-1,0

-1,0

-1,0

Personalekonsekvens i årsværk

BESKRIVELSE AF TILTAG
På nuværende tidspunkt modtager ældre borgere hjælp til tøjvask hver 2. uge efter følgende serviceniveau:
Tøjvask (egen maskine)
Tøjvask (fællesvaskeri):

20 min. hver 2. uge
40 min. hver 2. uge

Forslaget indebærer en nedjustering af tøjvask til hver 3. uge med en forudsætning om, at det er 75 % af de
borgere, der er visiteret til tøjvask, der vil kunne nøjes med tøjvask hver 3. uge (der er borgere med særlige
behov, der i dag får vasket tøj oftere end hver 2. uge. Dette vil være uændret).
Herudover vurderes det, at det hos de borgere, der får vasket tøj i egen maskine, vil blive tilsvarende mere
tidskrævende, hvis der kun vaskes tøj hver 3. uge, og den estimerede besparelse er derfor kun beregnet på de
borgere, der får vasket tøj i fællesvaskeri.
Beregningerne er foretaget på baggrund af datagrundlag for april 2022, hvorfor en genberegning i efteråret vil
være gavnlig for sikkerheden i estimaterne.
KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)
Serviceniveau reduceres – formentlig med borgerreaktioner til følge.
Der kan være borgere, der bliver nødt til at indkøbe yderligere tøj, sengelinned, håndklæder m.m.
Der vil skulle laves en tilretning i omsorgssystemet af alle borgere med tøjvask.
Dette vil kræve brug af ekstra ressourcer i Visitationen samt ved de private og kommunale leverandører.
Medarbejderne i fællesvaskeriet vil skulle bære større mængder af tøj ved den enkelte borgere, hvilket kan være
en yderligere belastning (arbejdsmiljømæssigt) samt være mere tidskrævende. I den forbindelse skal der være
fokus på, om hjælpemidler kan lette opgaverne.
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ÆNDRET SERVICENIVEAU PÅ PRAKTISK
HJÆLP – RENGØRING HVER
3. UGE
Fagområde

Visitationen, Senior

Fagudvalg

Senior- og Socialudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
23-p/l

2023

Økonomisk konsekvens i mio. kr.

2024

2025

2026

-2,400

-2,400

-2,400

-2,400

-4,8

-4,8

-4,8

-4,8

Personalekonsekvens i årsværk

BESKRIVELSE AF TILTAG
På nuværende tidspunkt modtager ældre borgere rengøring hver 2. uge efter følgende serviceniveau:
Lille:
Stor:
Udsatte/ særlig indsats:

30 min. hver 2. uge
50 min. hver 2. uge
50 min. hver 2. uge

Forslaget indebærer en nedjustering til rengøring hver 3. uge med en forudsætning om, at det er 75 % af de
borgere, der er visiteret til rengøring, der vil kunne nøjes med rengøring hver 3. uge. Beregningerne er foretaget
på baggrund af datagrundlag for april 2022, hvorfor en genberegning i efteråret vil være gavnlig for sikkerheden i
estimaterne.
KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)
Serviceniveau reduceres, formentlig med borgerreaktioner til følge.
Hjemmene vil blive mere snavsede med evt. gener til følge.
Borgere, der har mange hjælpere samt brug af mange hjælpemidler i døgnet, kan være udfordrede i forhold til
renholdelse og infektioner.
Der vil skulle laves en tilretning i omsorgssystemet af alle borgere med rengøring.
Dette vil kræve brug af ekstra ressourcer i Visitationen samt ved de private og kommunale leverandører.
Der kan komme øget pres på efterspørgslen af ”Særlig indsats rengøring og omfattende oprydning”.
Forslaget kan betyde, at vi ikke tidligt får kontakt med de borgere, der vil kunne hjælpes til at varetage opgaven
igen via den rehabiliterende indsats, med risiko for at det bliver til vedvarende hjælp senere. For at imødegå at
dette sker i for mange tilfælde, er det vurderet, at det kun er ved ca. 75 % af borgerne, det anbefales af give
rengøring hver 3. uge.
Det bemærkes, at Ankestyrelsen i afgørelser har godkendt et serviceniveau med rengøring hver 4. uge.
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PRAKTISK HJÆLP – ÆNDRING AF
SERVICENIVEAU TIL RENGØRING HVER
4. UGE
Fagområde

Visitationen, Senior

Fagudvalg

Senior- og Socialudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
23-p/l

2023

Økonomisk konsekvens i mio. kr.

2024

2025

2026

-1,100

-1,100

-1,100

-1,100

-2,0

-2,0

-2,0

-2,0

Personalekonsekvens i årsværk

BESKRIVELSE AF TILTAG
På nuværende tidspunkt modtager de ældre borgere rengøring hver 2. uge efter følgende serviceniveau:
Lille:
Stor:
Udsatte/særlig indsats:

30 min. hver 2. uge
50 min. hver 2. uge
50 min. hver 2. uge

Forslaget indebærer en nedjustering til rengøring hver 4. uge med en forudsætning om, at det er 75 % af de
borgere, der er visiteret til rengøring, der vil kunne nøjes med rengøring hver 4. uge. Beregningerne er foretaget
på baggrund af datagrundlag for april 2022, hvorfor en genberegning i efteråret vil være gavnlig for sikkerheden i
estimaterne.
Den beregnede effekt forudsætter, at finansieringsforslaget vedr. rengøring hver 3. uge vedtages.
KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)
Serviceniveau reduceres – formentlig med borgerreaktioner til følge.
Hjemmene vil blive mere snavsede med evt. gener til følge.
Borgere, der har mange hjælpere, samt brug af mange hjælpemidler i døgnet, kan være udfordrede i forhold til
renholdelse og deraf følgende infektioner. Det vil kunne påvirke medarbejdernes arbejdsmiljø.
Der vil skulle laves en tilretning i omsorgssystemet af alle borgere med rengøring. Dette vil kræve brug af ekstra
ressourcer i Visitationen, Senior samt ved de private og kommunale leverandører.
Der kan komme øget pres på efterspørgslen af ”Særlig indsats rengøring og omfattende oprydning”.
Forslaget kan betyde, at vi ikke fanger de borgere, der vil kunne hjælpes til at varetage opgaven igen via den
rehabiliterende indsats, med risiko for at der bliver behov for varig hjælp senere. For at imødegå dette er det
vurderet, at det kun er ved ca. 75 % af borgerne, det anbefales af give rengøring hver 4. uge.
Det bemærkes, at Ankestyrelsen i afgørelser har godkendt et serviceniveau med rengøring hver 4. uge.
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REDUCERE MED EN STILLING I
HJÆLPEMIDLER & KOMMUNIKATION
Fagområde

Senior og Sundhed

Fagudvalg

Senior- og Socialudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
23-p/l

2023

2024

2025

2026

Økonomisk konsekvens i mio. kr.

-0,375

-0,500

-0,500

-0,500

Personalekonsekvens i årsværk

-0,75

-1,0

-1,0

-1,0

BESKRIVELSE AF TILTAG
Ved budgetforliget i 2021 fik Hjælpemidler & Kommunikation tilført midler til permanentliggørelse af den
midlertidige stilling, som afdelingen har haft tilført med henblik på at nedbringe ventetider på sagsbehandling,
både inden for bilsagsbehandling og sagsbehandling af genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder.
Stillingen er en fuldtidsstilling, tilført fra 2. kvartal 2022 og frem. Forslaget indebærer at gå tilbage til det tidligere
serviceniveau og den tidligere sagsbehandlingstid ved at nedlægge den tilførte stilling.
Der er på nuværende tidspunkt 39 medarbejdere i Hjælpemidler & Kommunikation, heraf 19 med
sagsbehandlende funktioner.
KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)
Der har gennem flere år været fokus på at nedbringe ventetiden på sagsbehandling af både bilansøgninger og
ansøgninger om genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder. Med den tilførte stilling har afdelingen kunnet arbejde
fokuseret på at kunne overholde de politisk udmeldte sagsbehandlingsfrister.
Reduktion i personaleressourcer vil kunne medføre, at vi får svært ved at leve op til de udmeldte sagsfrister. Det
vil kunne medføre flere henvendelser fra borgere, der er utilfredse med, at de skal vente længere på at få set på
deres ansøgning.
Det påvirker medarbejdernes arbejdsglæde, både når borgere og pårørende henvender sig for at rykke for
opstart; når listerne bliver meget lange, og når det bliver til pressesager. Det er derfor væsentligt at få afklaret
tydelige rammer og forventninger for medarbejderne.
Utilfredshed blandt borgere i venteperioden giver en dårlig start på forløb med borgere, der ofte er afhængige
af hjælp gennem flere år i fremtiden.
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REDUKTION I ANTALLET AF AKTIVITETSMEDARBEJDERE I PLEJEHJEMMENE
Fagområde

Senior og Sundhed

Fagudvalg

Senior- og Socialudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
23-p/l
Økonomisk konsekvens i mio. kr.
Personalekonsekvens i årsværk

2023

2024

2025

2026

-0,350

-0,660

-0,660

-0,660

-0,8

-1,6

-1,6

-1,6

BESKRIVELSE AF TILTAG
Der er på nuværende tidspunkt ansat 13 aktivitetsmedarbejdere i kommunens 7 plejehjem. Med dette forslag
nedlægges 2 30 timers stillinger som aktivitetsmedarbejdere.
KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)
Med en reduktion på 2 ud af 13 aktivitetsmedarbejdere vil tilbuddene om aktiviteter for beboerne i
plejehjemmene umiddelbart blive let reduceret. Der vil efter reduktionen være en forholdsmæssig ligelig
fordeling af aktivitetsmedarbejdere i plejehjemmene.
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FREDERICIA KOMMUNE

REDUKTION I ANTALLET AF
KONSULENTER M.V.
Fagområde

Senior og sundhed

Fagudvalg

Senior- og Socialudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
23-p/l
Økonomisk konsekvens i mio. kr.
Personalekonsekvens i årsværk

2023

2024

2025

2026

-0,900

-1,450

-1,450

-1450

-1,6

-2,75

-2,75

-2,75

BESKRIVELSE AF TILTAG
Der er i dag ansat 5 demenskonsulenter og en musikterapeut. Forslaget indebærer, at der nedlægges 3
fuldtidsstillinger som demenskonsulent/musikterapeut. Demenskonsulenterne og musikterapeuten varetager
opgaver på ældreområdet og socialområdet. Musikterapi er et ekstraordinært tilbud, som ligger ud over
almindeligt serviceniveau.
Udover demenskonsulenterne er der uddannet demensnøglepersoner i både plejehjem og hjemmepleje.
Endelig er der blandt basispersonalet rigtig mange med efteruddannelse indenfor demens.
Det vurderes fagligt, at det samlede kompetenceniveau på demensområdet er højt, og at Fredericia Kommune
har et højt niveau på demensområdet.
KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)
Reduktionen fra 6 til 3 stillinger vil medføre mindre grad af støtte og opfølgning ved borgere med en
demenssygdom og deres pårørende. Det vil også medføre mindre grad af støtte til pårørende og personale ved
borgere med en udadreagerende adfærd pga. demens. Indsatserne omkring musikterapi i plejehjemmene vil
ophøre.
På dette område kan en del medarbejdere opleve at være udsat for borgere der er konfliktsøgende og
aggressive og for krænkende handlinger.
Det er ikke usædvanligt på demensområdet, men det betyder, at der skal være et fortsat højt fokus på
instruktion til nyansatte på borgere med særlige behov, og at arbejdsmiljøgruppernes fokus på opfølgning på
interne hændelser og forebyggende initiativer fastholdes og sikres.
Indsatsen vil naturligvis blive prioriteret til de borgere, pårørende og ansatte med størst behov, og reduktionen
vil derfor primært få konsekvenser for de bedst fungerende borgere med demens.
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REDUKTION I ANTALLET AF HYGIEJNESYGEPLEJERSKER
Fagområde

Senior og Sundhed

Fagudvalg

Senior- og Socialudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
23-p/l
Økonomisk konsekvens i mio. kr.
Personalekonsekvens i årsværk

2023

2024

2025

2026

-0,300

-0,400

-0,400

-0,400

-0,7

-0,8

-0,8

-0,8

BESKRIVELSE AF TILTAG
Der er i dag 2 hygiejnesygeplejersker, én på 30 timer om ugen og én på 32 timer om ugen. Det er en høj
normering i betragtning af kommunens størrelse.
Forslaget indebærer nedlæggelse af en hygiejnesygeplejerskestilling på 30 timer om ugen. Der vil fortsat være en
fuldtids hygiejnesygeplejerske ansat.
KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)
Ved reduktion på 30 timer bliver hygiejnefunktionen naturligvis mere sårbar. Det er vigtigt, at
hygiejneorganisationen i Fredericia Kommune hurtigst muligt etableres i praksis med hygiejnenøglepersoner
rundt om i hele kommunen. Disse hygiejnenøglepersoner undervises, så opgaver og spørgsmål omkring
hygiejne i højere grad kan afklares lokalt, og dermed nedsætte behovet for fælles hygiejnesygeplejersker.
Ved håndtering af pandemier skal der laves en organisering, der understøtter arbejdet med håndteringen lokalt.
Det vil den nye hygiejneorganisation kunne være svaret på.
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FREDERICIA KOMMUNE

REDUKTION I ANTALLET AF VISITATORSTILLINGER
Fagområde

Visitationen, Senior

Fagudvalg

Senior- og Socialudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
23-p/l
Økonomisk konsekvens i mio. kr.
Personalekonsekvens i årsværk

2023

2024

2025

2026

-0,200

-0,400

-0,400

-0,400

-0,4

-0,8

-0,8

-0,8

BESKRIVELSE AF TILTAG
I 2019 blev der tilført en ekstra visitatorstilling for at nedbringe sagsbehandlingstider og ventetider samt for at
imødegå et stigende antal komplekse sager i Senior og Sundhed, Visitationen. Der er i alt 14 visitatorer på
nuværende tidspunkt. Der kan nu konstateres en nedgang i antallet af visiterede borgere, hvorfor det er
vurderet relevant at se nærmere på normeringen.
Forslaget indebærer nedlæggelse af en visitatorstilling.
KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)
Nedlæggelse af en stilling vil betyde længere sagsbehandlingstider og ventetider.
Det tager tid at nedbringe ventetiden – særligt på de mere komplicerede områder. Hvis ventelisten vokser, vil
det ikke være muligt at sikre overholdelse af kommunens nuværende kvalitetsstandarder for sagsbehandling.
Derfor vil det være nødvendigt at lave mere sagsbehandling fra skrivebordet i stedet for ved besøg i hjemmet.
Der ses tillige en stigende mængde af borgersager, der kræver sagsbehandling på tværs af flere fagområder.
Visitationen Senior vil derved kunne blive en flaskehals i forhold til sagsbehandling i andre afdelinger.
Ved en nedlæggelse af stillingen vil en række opgaver pålægges de resterende medarbejdere, hvilket betyder, at
arbejdspresset i afdelingen vil blive større.
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REDUKTION I MEDARBEJDERRESSOURCER
I TRÆNING OG FOREBYGGELSE
Fagområde

Senior og Sundhed

Fagudvalg

Senior- og Socialudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
23-p/l
Økonomisk konsekvens i mio. kr.
Personalekonsekvens i årsværk

2023

2024

2025

2026

-0,390

-0,390

-0,390

-0,390

-0,9

-0,9

-0,9

-0,9

BESKRIVELSE AF TILTAG
I Træning og Forebyggelse er der ca. 60 ansatte, primært ergoterapeuter og fysioterapeuter. Træning og
Forebyggelse varetager terapeutfaglige opgaver i kommunen, både i plejehjemmene, i eget hjem og i
Sundhedshuset. Der varetages genoptrænings- og vedligeholdelsestræningsopgaver efter såvel sundhedsloven
som serviceloven. Derudover varetages en række forebyggende og sundhedsfremmende opgaver.
Der foreslås en reduktion af fysioterapeuttimer i Træning og Forebyggelse svarende til 32 timer ugentligt.
KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)
Reduktionen betyder en effektivisering i den daglige opgavevaretagelse og kan forringe indsatsen til borgerne
indenfor 2 områder:
1: Inkontinens
Træning og Forebyggelse tilbyder superviseret bækkenbundstræning til kvinder og mænd, som har inkontinens.
Borgere som er henvist fra sygehuset på en § 140, vil fortsat tilbydes et forløb, mens borgere, som henvises via
egen læge på § 86,1, i mindre grad vil modtage tilbuddet. Der er i de forløbne to år leveret i alt knap 60 timers
indsatser målrettet superviseret bækkenbundstræning.
2: Claudicatio Intermittens
Borgere, der har åreforkalkning i benene, tilbydes et superviseret træningsforløb i Træning og Forebyggelse. Der
er et tæt samarbejde med Region Syddanmark, i forhold til at forebygge operationer. Der kan eventuelt blive en
reduktion i tilbuddet svarende til, at der fremover tilbydes 1 hold ugentligt, mod 2 hold ugentligt på nuværende
tidspunkt.
Der vil dermed være øget ventetid på de to indsatser på Incontinens og Claudicatio området.
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FREDERICIA KOMMUNE

SOVE MED STRØMPERNE PÅ
Fagområde

Senior og Sundhed

Fagudvalg

Social og Sundhedsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
23-p/l
Økonomisk konsekvens i mio. kr.
Personalekonsekvens i årsværk

2023

2024

2025

2026

-0,600

-1,100

-1,100

-1,100

-1,0

-2,0

-2,0

-2,0

BESKRIVELSE AF TILTAG
Det foreslås at ændre den faglige praksis med at tage kompressionsstrømper af hver aften hos ca. 50 % af de
borgere, som i dag får hjælp til denne opgave.
Forskning viser, at det gavner ca. 50 % af borgere, som anvender kompressionsstrømper, at beholde
strømperne på om natten. Der sker en betydelig bedre afvanding af underben, hvormed gang lettes og evt.
smerter i underben aftager. Det er en ny praksis, som er en ændring af tidligere fagligt anerkendte metoder.
KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)
Ved at indføre denne nye praksis kan antallet af aftenbesøg, hvor der kun ydes hjælp til at tage strømper af,
halveres. Det svarer aktuelt til 5,5 times direkte borgertid hver aften. Samlet giver det en reduktion af direkte
borgertid på ca. 2000 timer pr. år. En aftentime afregnes med 569 kr., hvilket giver en samlet estimeret
besparelse på godt 1,1 mio. kr. alene til færre aftenbesøg.
Der vil forventeligt også være en besparelse i dagstiden. Studier viser, at man kan beholde strømperne på i 3-7
dage om ugen, før strømperne skiftes til et par rene kompressionsstrømper. I begyndelsen må det forventes, at
man skal tilse underbenene hyppigere for at sikre, at behandlingen er sikker.
Opgaven med at hjælpe kompressionsstrømper af og på er en arbejdsmiljømæssigt belastende opgave,
samtidig med at borgeren kan finde opgaven belastende. Det vil dermed gavne såvel borgere som
medarbejdere.
Eftersom det er et paradigmeskifte, vil ændringen kræve store implementerings- og fastholdelseskræfter. Der vil
desuden skulle være dialog med lægerne om praksisændringen. Derfor vil det være nødvendig med en
tovholder i overgangen, som udelukkende arbejder med at ændre praksis i et år. Hertil er der en forventet udgift
på ca. 0,500 mio. kr. kr.
Det første års besparelse er således 0,600 mio. kr., og de efterfølgende år 1,100 mio. kr.
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ÆNDRET LEDELSESORGANISERING I
PLEJEN
Fagområde

Senior og Sundhed

Fagudvalg

Senior- og Socialudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
23-p/l
Økonomisk konsekvens i mio. kr.
Personalekonsekvens i årsværk

2023

2024

2025

2026

-0,800

-0,800

-0,800

-0,800

-1,0

-1,0

-1,0

-1,0

BESKRIVELSE AF TILTAG
I dag er der en chef for alle plejehjemmene og en chef for alle hjemmeplejedistrikterne. Stillingen som chef for
plejehjemmene er ledig pga. stillingsskifte pr. 1/9-22. Det foreslås at nedlægge stillingen og tilpasse
organiseringen af plejeområdet i forbindelse med ansættelse af ny chef for Senior og Sundhed.
I første omgang overtager chefen for hjemmeplejen også ledelsesansvaret for plejehjemmene. Det kan være en
varig løsning, men der kan også tænkes i en anden ledelsesmodel for hele Senior og Sundhed, som vil åbne for
stærkere sammenhængskraft og tværgående samarbejde i hele området.
Der vil blive igangsat en proces med at beskrive organisationsmodeller med bl.a. opgave- og ansvarsfordeling,
ligesom der med fordel kan arbejdes med at se på, hvilken betydning det vil have for MED-strukturen.
KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)
Den nuværende ledelsesstruktur med to plejechefer blev indført for få år siden med henblik på mere ledelse tæt
på. Denne model betyder dog samtidig, at der bruges en del ledelsestid på koordinering mellem de to chefer, og
at lederne på de to områder ikke ledes på samme måde.
Hvis modellen med én plejechef for både hjemmeplejen og plejehjemmene vælges, vil plejechefen have 18-20
ledere i direkte reference, og det bliver et stort ledelsesspænd.
Omvendt reduceres det koordineringsbehov, som i dag er mellem de to plejechefer, væsentligt. Det vil desuden
være muligt at effektivisere mødestrukturer, hvilket giver lettelser for plejechefen.
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FREDERICIA KOMMUNE

ÆNDRET SERVICENIVEAU FOR MANUELLE
KØRESTOLE
Fagområde

Senior & Sundhed

Fagudvalg

Senior- og Socialudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
23-p/l
Økonomisk konsekvens i mio. kr.
Personalekonsekvens i årsværk

2023

2024

2025

2026

-0,054

-0,054

-0,054

-0,054

0,0

0,0

0,0

0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG
I dag kan en borger bevilges en manuel kørestol, hvis vedkommende skal ud af huset 2-3 dage om ugen. Det kan
fx være, hvis der kommer pårørende på besøg, som vil køre en tur med borgeren.
Det foreslås at ændre serviceniveauet, således at en borger til et behov som dette selv skal købe en manuel
kørestol. Det er muligt at købe en kørestol for ca. 1.400 kr.
Aktuel status i juni er, at der er udlånt ca. 170 manuelle kørestole, både til permanent brug og til lejlighedsvis
brug som beskrevet ovenfor.
Hvis dette udlån reduceres med 10 %, vil det svare til en besparelse på ca. 0,054 mio. kr.
Langt de fleste af de borgere, der får brug for en manuel kørestol til ture ud af huset, vil få brug for kørestolen til
permanent brug inden for en overskuelig tid. Men med dette forslag skubbes tidspunktet for, hvornår de kan
låne fra kommunen.
KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)
Tanken om at borgeren selv skal anskaffe sig hjælpemidler kan måske være konfliktskabende, og det kan komme
til at betyde øget sagsbehandlingstid bl.a. i forhold til dialog om afslag.
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ÆNDRINGER I ERNÆRINGSINDSATSEN
Fagområde

Senior og sundhed

Fagudvalg

Senior- og Socialudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
23-p/l
Økonomisk konsekvens i mio. kr.
Personalekonsekvens i årsværk

2023

2024

2025

2026

-0,400

-0,750

-0,750

-0,750

-1,0

-1,8

-1,8

-1,8

BESKRIVELSE AF TILTAG
Der er i dag ansat 4 ernæringskonsulenter, der foretager ernæringsudredning og screening i plejehjem og i
hjemmeplejen. Det foregår både generelt og i forbindelse med, at borgere bliver visiteret til madservice.
Det foreslås at halvere indsatsen ved at nedlægge to af stillingerne. De to tilbageværende medarbejderes
indsats rettes mod de mest udsatte borgere og mod undervisning af basismedarbejdere både i hjemmepleje og
på plejehjem. Da der er tale om kan-opgaver, er det vurderingen, at det er fagligt forsvarligt at reducere
indsatsen, selv om ernæringsindsatser har et forebyggende fokus.
KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)
Ernæringsudredning og screening af borgerne i både plejehjem og hjemmeplejen vil være af lavere kvalitet, da
der bliver mindre tid til rådighed for den enkelte borger.
Ernæringsscreening af nye borgere visiteret til madordning ophører. Det vil her være den forebyggende indsats i
forhold til screening af borgernes ernæringsbehov i hele døgnet, der ikke længere vil kunne tilgodeses.
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FREDERICIA KOMMUNE

TVÆRGÅENDE INDSATS MED
GRUPPEFORLØB
Fagområde

Social og Handicap

Fagudvalg

Senior- og Socialudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
23-p/l
Økonomisk konsekvens i mio. kr.
Personalekonsekvens i årsværk

2023

2024

2025

2026

-0,100

-0,200

-0,200

-0,200

-0,2

-0,4

-0,4

-0,4

BESKRIVELSE AF TILTAG
Forvaltningen foreslår, at dele af kommunens socialpædagogiske bostøtteindsats (SEL §85) omlægges til en
tværgående indsats med gruppebaserede løsninger i samspil med civilsamfundet. Det foreslås, at indsatsen
drives på tværs af Bostøtte for Voksne, Stoppestedet og Din Indgang, som allerede i dag tilbyder gruppeforløb
som en forebyggende indsats (SEL §82).
Den gruppebaserede indsats kan både henvende sig til borgere, der er tildelt ”mindre pakker” (få timer) bostøtte
og enten helt eller delvist erstatte individuelle forløb. Det forventes, at det som udgangspunkt vil være ca. 20
borgere, der vil profitere af gruppetilbud fremfor individuelle tilbud.
Forvaltningen vurderer, at nogle borgerne vil kunne profitere mere af at arbejde med mestringsstrategier i
grupper frem for via individuel støtte. Den gruppebaserede indsats vil desuden kunne udvide den enkelte
borgers netværk – og styrke følelsen af fællesskab.
Finansieringsforslaget er baseret på, at 20 borgere, som i dag får ca. 1-3 timer bostøtte om ugen, vil kunne
overgå til gruppebaserede indsatser fremfor individuelle forløb. Det vil som udgangspunkt være borgere, som
modtager bostøtte pga. psykiatriske lidelser. Dette forslag forudsætter dialog med de enkelte borgere, som vil
have brug for tilvænning og hjælp til at indgå i grupperne. Vi har imidlertid gode erfaringer med gruppeforløb fra
eksempelvis Rusmiddelbehandlingen, hvor borgerne til start var skeptiske, men i dag er tilfredse og oplever at få
god støtte via de blandede grupper.
Det vil sige, at man får brug for færre bostøttetimer, men samtidig timer til gruppeforløb. I nettogevinst vil det
svare til et halvt årsværk.
KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)
Der vil skulle ske en omorganisering mellem afdelingerne Bostøtte for Voksne, Stoppestedet og Din Indgang.
Omlægningen vil i første omgang være forbundet med en omfattende administrativ proces.
Nogle borgere og pårørende vil kunne betragte det som en serviceforringelse, men det forventes at ændre sig,
når grupperne kommer til at fungere. Det bygger videre på erfaringer med eksisterende gruppeforløb.
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BESPARELSE PÅ DEN ORDINÆRE STU I
FREDERICIA KOMMUNE
Fagområde

Social og Handicap

Fagudvalg

Senior- og Socialudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
23-p/l
Økonomisk konsekvens i mio. kr.
Personalekonsekvens i årsværk

2023

2024

2025

2026

-0,650

-0,650

0,0

0,0

-1,0

-1,0

0,0

0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG
Forvaltningen foreslår, at der laves en besparelse på 0,650 mio. kr., som svarer til det beløb, der blev givet i
Budget 2022.
I budget 2022 blev der afsat 0,650 mio. kr. til opnormering af ASF i Fredericia Kommunes STU-tilbud. ASF er et
specialiseret STU-tilbud til unge med autisme spektrum forstyrrelser (ASF). Med opnormeringen er formålet at
oprette en tredje ASF-klasse med opstart august 2022. Begrundelsen var, at der vil blive brug for en ASF-klasse
mere for at kunne følge med efterspørgslen, og der skulle fra skoleåret 2022-23 være tre ASF- klasser.
I den ordinære STU har forvaltningen imidlertid set et markant fald i efterspørgslen. Der er plads til ca. 50
studerende. For nuværende er der 29 studerende, som forventes opstarter i august.
Besparelsen betyder, at der reduceres på budgettet for den ordinære STU-klasse. Det er forvaltningens
vurdering, at den tredje ASF-klasse kan fastholdes inden for budgetrammen trods besparelsen på den ordinære
STU.
En prognose af kommende elever viser, at elevtallet kan stige igen i 2025, hvorfor besparelsen ikke vil kunne
hentes i alle overslagsårene.
Samtidig lægges der op til, at der i det kommende år udvikles yderligere tilbud på STU, som kan imødekomme
den efterspørgsmål, der lige nu går eksternt, og dermed på sigt kan reducere udgiften på det eksterne STUbudget.
KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)
Reduktion af ét årsværk pr. 1. januar 2023. Ved denne reduktion vil det være muligt at bibeholde den
tilrettelagte normering i klasserne.
Der kan blive behov for en opnormering igen i 2025. Prognoser viser, at efterspørgslen vil stige – og det er et
mål, at flere unge vil vælge kommunens interne tilbud frem for eksterne, der ofte er dyrere tilbud.
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FREDERICIA KOMMUNE

NEDLÆGGELSE AF DET MIDLERTIDIGE
BOTILBUD KOMPETENCEKOLLEGIET
Fagområde

Social og Handicap

Fagudvalg

Senior- og Socialudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
23-p/l
Økonomisk konsekvens i mio. kr.
Personalekonsekvens i årsværk

2023

2024

2025

2026

-1,100

-2,200

-2,200

-2,200

-2,0

-4,0

-4,0

-4,0

BESKRIVELSE AF TILTAG
Forvaltningen forslår, at samtlige 15 pladser på Kompetencekollegiet nedlægges (midlertidigt botilbud SEL §107),
og at borgernes indsatser omlægges, således at de afklares og støttes med bostøtte. Forvaltningen vil samtidig
fastholde de øvrige 30 midlertidige botilbudspladser på botilbuddet Nova.
Baggrunden er, at vi med Kompetencekollegiets målgruppe og fysiske rammer vil kunne iværksætte en indsats
med minimum samme kvalitet via bostøtte. Samtidig kan Kompetencekollegiet ikke imødekomme behovet for
specialiserede pladser, som vi køber eksternt i dag. Det handler særligt om borgere med meget misbrugende og
udadreagerende adfærd, hvor Kompetencekollegiets fysiske rammer ikke er egnede. Det skaber ofte konflikter
for målgruppen.
Samtidig vurderer forvaltningen, at flere afklaringsforløb af borgeres støttebehov kan ske med en mindre
indgribende indsats end et botilbud.
Pladserne foreslås derfor omlagt med et rehabiliterende sigte. I stedet for et midlertidigt botilbud ønskes det at
styrke bostøtteindsatsen (SEL §85). Omlægningen kan ske med fokus på at forebygge overkompensering og for
meget fokus på funktionstab for i stedet at fokusere på borgerens kompetencer, ønsker og muligheder. De
borgere, hvor der fortsat vurderes behov for et midlertidigt botilbud, vil kunne visiteres til NOVA, som også er et
midlertidigt botilbud, hvor der er 30 pladser med eget toilet.
En ændring i tilgangen hænger sammen med de evidensbaserede metoder, vi ser i Houising First og IPS
(Individuelt Planlagt job med Støtte). Housing First og IPS er begge tilgange, der gør op med en klassisk
trappetrinsmodel, hvor boligparathed/ jobparathed er et mål, der skal arbejdes hen imod. I stedet startes med
målet: Bolig/beskæftigelse, fordi en stabil bolig/jobsituation er forudsætningen for at stabilisere og forbedre fx
psykisk sygdom, misbrug og det sociale netværk. De enkelte indsatser sker således i egen bolig/ i beskæftigelse.
Det vurderes at være en mere bæredygtig velfærdsindsats på lang sigt.
Med omlægningen forventes det, at Bostøtten fremadrettet vil varetage de intensive afklarende forløb, som er
det midlertidige botilbuds primære opgave i dag.
I forudsætningen for besparelsen er indregnet udgifter til indsatser i Bostøtten, ligesom det er indregnet, at 2-3
borgere fortsat kan have brug for et tilbud på Nova. Såfremt pladserne nedlægges, kan de fysiske rammer på
Nymarksvej ændres til enten opgangsfællesskab for borgere med kognitive udfordringer eller det kan vurderes,
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hvorvidt de kan anvendes til ældre, socialt udsatte med misbrug eller til aflastningspladser eller botilbud for
børn og unge. Uanset hvad, vil det dog kræve en revurdering af boligforholdenes egnethed til en kommende
målgruppe.
Forslaget indebærer en personalereduktion, da bostøttetilbuddet vil have et samlet set mindre omfang end et
døgntilbud. Konkret vil der fuldt indfaset være tale om en reduktion på 4 stillinger.
KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)
Omlægningen vil i første omgang være forbundet med en større administrativ proces i Visitation, Voksen, da
borgerne skal revisiteres til andre tilbud.
Der vil skulle ske en omlægning af arbejdsfunktioner mellem Bostøtten og Kompetencekollegiet med afsæt i
opgaveløsning, kompetencer og ønsker. Såfremt der bliver tale om reduktioner, vil det ske med sigte for
omplaceringer.
Det vil kræve en omstillingsproces og en kulturændring blandt nogle medarbejdere ved udfører og myndighed,
at afklaringsforløb varetages i andet regi.
Forslaget vil kunne skabe utryghed blandt de borgere og deres pårørende, da nogle vil kunne have den
opfattelse, at botilbud er en bedre indsats, fordi det er et døgntilbud. Dette kan også påvirke medarbejdernes
arbejdsmiljø.
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REDUCERET KONTRAKT MED CSV
KOLDING
Fagområde

Social og Handicap

Fagudvalg

Senior- og Socialudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
23-p/l

2023

Økonomisk konsekvens i mio. kr.
Personalekonsekvens i årsværk

2024

2025

2026

-0,230

-0,550

-0,550

-0,550

0,0

0,0

0,0

0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG
Forvaltningen foreslår at hjemtage 3.000 timer fra Center for Specialundervisning for unge og Voksne, Kolding
(CSV) for at løse opgaven selv.
I dag køber Fredericia Kommune 5.000 timer hos CSV i Kolding, som er fordelt således:
•
•
•

Hjerneskadeområdet: ca. 1.800 timer.
Handicapområdet: ca. 200 timer.
Social Psykiatri og Udsatte Voksne: ca. 3.000 timer.

Det er forvaltningens vurdering, at vi kan prioritere tilkøb af 2.000 timer til senhjerneskade- og handicapområdet
og hjemtage de 3.000 timer, som anvendes til mestringsforløb.
Det er forløb, der kan sammentænkes med ”Lær at Tackle”-kurser, hvis effekt er evidensbaseret.
”Lær at Tackle”-kurser tilbydes i Fredericia i regi af Idræt i Dagtimerne, som kommunen har en
partnerskabsaftale med. Samtidig har Social og Handicap tidligere haft ”Lær at Tackle”-forløb, og der kan trækkes
på erfaringer herfra ift. at kunne gennemføre egne mestringsforløb.
Kontrakten skal genforhandles senest i 2023 på grund af udbudsforpligtelsen.
KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)
Det vil kræve at Fredericia Kommune opbygger egne forløb. Det er forvaltningens vurdering, at fagligheden er til
stede. Det kan evt. ske via gruppeforløb, som også er et finansieringsforslag.
Eventuelle reduktioner i Idræt i dagtimerne kan påvirke partnerskabsaftalen med “Lær at tackle”, men det
forventes, at mestringsforløb også kan afholdes med andre aktører end “Lær at tackle”.
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UNGE- OG
UDDANNELSESUDVALGET
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OVERSIGT OVER FINANSIERINGSFORSLAG
PÅ UNGE OG UDDANNELSESUDVALGET
Økonomi (Mio. kr.)

Stillinger (Antal)

2023

2024

2025

2026

Hjemtagelse af 10PRO

-0,200

-0,400

-0,400

-0,400

0,0

0,0

0,0

0,0

Mindre uddannelsesvejledning

-0,570

-0,570

-0,570

-0,570

-1,0

-1,0

-1,0

-1,0

Tilpasning af budget til elever på
forberedende grunduddannelse (FGU)

-1,000

-1,000

-0,500

-0,500

0,0

0,0

0,0

0,0

Ungeenhed

-1,000

-1,000

-1,000

0,000

0,0

0,0

0,0

0,0

I alt

-2,770

-2,970

-2,470

-1,470

-1,0

-1,0

-1,0

-1,0

100

2023

2024

2025

2026
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HJEMTAGELSE AF 10PRO
Fagområde

Unge og Uddannelse

Fagudvalg

Unge- og Uddannelsesudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
23-p/l

2023

Økonomisk konsekvens i mio. kr.
Personalekonsekvens i årsværk

2024

2025

2026

-0,200

-0,400

-0,400

-0,400

0,0

0,0

0,0

0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG
Som en del af Erhvervsuddannelsesstrategien har Fredericia Kommune indgået en driftsoverenskomst med IBC,
EUC Lillebælt og Social- og Sundhedsskolen om 1 erhvervsrettet 10. klasse med op til 28 elever. Tilbuddet er
fysisk placeret på IBC.
EUD10 er et 10. klassetilbud, hvor mindst 30 % af undervisningen skal foregå på en erhvervsskole. Med den
nuværende model foregår al undervisning på en erhvervsskole. I løbet af et skoleår er eleverne 32 uger på IBC, 4
uger på EUC Lillebælt og 4 uger på Social- og Sundhedsskolen. Omkring halvdelen af eleverne fra 10PRO
fortsætter efterfølgende på en erhvervsuddannelse.
Der er afsat en ramme på 1,400 mio. kr. til 10PRO, som tilfalder de 3 erhvervsskoler ud fra elevtallet på 10PRO d.
1. september.
Det er frivilligt for kommunerne, om man vil lægge EUD10 modellen på en erhvervsskole, eller om man vil
integrere den i det kommunale 10. klassetilbud. 10’ende i Fredericia har en struktur, hvor man med fordel kan
integrere EUD10 modellen, sådan at eleverne én dag om ugen er på en erhvervsskole. Ligeledes vil det være
muligt at lave valgfag, som foregår på og i samarbejde med erhvervsskolerne.
Fordelene ved at samle alle vores tilbud og indsatser omkring 10. klasse ét sted er blandt andet, at:
•
•
•
•

Alle elever, som vælger 10. klasse, får mulighed for at få erfaringer med erhvervsuddannelserne
At samarbejdet med erhvervsskolerne kan kobles sammen med den udvidede erhvervspraktikordning
på 10’ende
At vi kan lave holdstørrelser, som gør det attraktivt for erhvervsskolerne at lægge ressourcer i forløbene
At alle kræfter samles ét sted og vi derfra kan udnytte og udvikle synergier, som kommer alle unge i 10.
klasse til gavn

Selv om opgaven hjemtages, vil vi fortsat skulle betale til erhvervsskolerne for sammenlagt 12 ugers
undervisning.
Besparelsen er afhængig af antallet af elever, som vil søge det integrerede tilbud på 10’ende. Hvis det ligger på
det nuværende niveau til 10PRO, så vil 10’ende kunne løse opgaven uden at ansætte en lærer mere.
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KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)
Konsekvenserne er, at vi får en samlet vifte af målrettede tilbud, som bliver samlet på én base i
uddannelsescampus, hvor der er et tæt samarbejde på tværs, sådan at overgangen fra skole til
ungdomsuddannelse, bliver en integreret del af at tage 10. skoleår i Fredericia. Dermed bliver konsekvensen
også et større og tættere samarbejde med ungdomsuddannelserne og styrker dermed formålet om, at 10.
klasse skal være starten på en ungdomsuddannelse.
Med samlingen af tilbuddene og den øgede vifte af tilbud, vil eleverne få adgang til flere forskellige læringsmiljøer
og læringsstile, som forventeligt vil få en positiv effekt på elevernes læringsudbytte og karakterniveau, idet de vil
være mere motiverede for at lære. Samlingen vil ligeledes igangsætte et tættere samarbejde mellem lærerne på
10’ende og underviserne på ungdomsuddannelserne, som gensidigt kan inspirere hinanden og lære af
hinanden til gavn for eleverne.
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MINDRE UDDANNELSESVEJLEDNING
Fagområde

Unge og Uddannelse

Fagudvalg

Unge- og Uddannelsesudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
23-p/l
Økonomisk konsekvens i mio. kr.
Personalekonsekvens i årsværk

2023

2024

2025

2026

-0,570

-0,570

-0,570

-0,570

-1,0

-1,0

-1,0

-1,0

BESKRIVELSE AF TILTAG
I henhold til ”Lov om kommunal indsats for unge under 25 år”, skal alle elever, som bliver vurderet ”ikke
uddannelsesparate” i 8., 9. og 10. klasse, modtage individuel uddannelsesvejledning. Omkring 40 % af eleverne i
Fredericia Kommune vurderes ”ikke uddannelsesparate” i 8. klasse.
Siden 2017 har Fredericia Kommune afsat midler til, at også uddannelsesparate elever får individuel
uddannelsesvejledning, selv om det ikke er en lovgivningsmæssig forpligtigelse.
Med forslaget her nedlægges den individuelle uddannelsesvejledning til disse elever i Fredericia Kommune, og
UU Fredericia nedlægger et årsværk.
Uddannelsesvejledningen til elever og forældre i 7.-10. klasse på folkeskolerne og de frie og private skoler i
Fredericia er fordelt på 5 årsværk, som er samlet i “team skole”. Teamet har også ansvaret for det timeløse emne
“Uddannelse og Job”, aktivpligten for de 15-17årige, erhvervspraktik og samarbejdet med
ungdomsuddannelserne om overgang og fastholdelse. Hver skole har én fast vejleder tilknyttet, som de
koordinerer med, og som udfører de individuelle indsatser på skolen, mens de kollektive indsatser er noget som
teamet løser i fællesskab på tværs af skolerne.
Med forslaget her bliver skolerne fordelt mellem 4 årsværk i stedet for de nuværende 5 årsværk.
KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)
Et af de fire indsatsområder i byrådets uddannelsespolitik 2022-2025 er ”en uddannelsesvejledning i særklasse”.
Som konsekvens af dette forslag bør indsatsområdet revideres, idet den individuelle vejledning til alle elever er
en særlig indsats i Fredericia.
De 60 % af eleverne, som vurderes uddannelsesparate, vil ikke længere have mulighed for en individuel samtale
om overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse.
Arbejdsmiljømæssigt vil den enkelte vejleder skulle forholde sig til flere skoler og samarbejdspartnere, hvorved
den koordinerende og administrative opgavemængde vil vokse.
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TILPASNING AF BUDGET TIL ELEVER PÅ
FORBEREDENDE GRUNDUDDANNELSE
(FGU)
Fagområde

Unge og Uddannelse

Fagudvalg

Unge- og Uddannelsesudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
23-p/l

2023

Økonomisk konsekvens i mio. kr.
Personalekonsekvens i årsværk

2024

2025

2026

-1,000

-1,000

-0,500

-0,500

0,0

0,0

0,0

0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG
Den forberedende Grunduddannelse (FGU) er en selvejende institution under staten, som har til opgave at gøre
unge mellem 16 og 25 år klar til uddannelse eller arbejde. Det er kommunen, som målgruppevurderer unge til
FGU og kommunen har en medfinansiering, som pr. årselev lyder på:
•
•

72.700 kr., som dækker uddannelsesdelen
33.040 kr., som dækker skoleydelsen til den unge (forsørgelse).

Fredericia Kommune er normeret til 150 årselever og modtager hvert år 14,8 mio. kr. fra staten via DUT. Der er
tale om en flad fremskrivning, hvilket betyder, at beløbet ikke bliver reduceret, selv om vi ikke anvender hele
rammen. Unge kan gå på FGU i op til 2 år, og hvis kommunen godkender det, kan enkelte unge også forlænges
ud over de 2 år. Den samlede økonomi er beregnet ud fra en gennemsnitlig gennemførselstid på 14 måneder
pr. ung. Derfor kan man ikke sætte 1:1 imellem antal elever i gang og antal årselever. I forlængelse af Corona er
det en tendens, at de fleste unge på FGU anvender 2 år og enkelte bliver også forlænget.
En del af den økonomiske ramme anvendes også til at finansiere en samarbejdsaftale med FGU om det
virksomhedsopsøgende arbejde til EGU-sporet og den dækker også 75 % af elevlønnen til de kommunale EGUpladser.
FGU har eksisteret siden august 2019. 80 til 110 unge er i gang på FGU. Dertil kommer udgifter til unge på FGU,
som Fredericia Kommune har anbragt i andre kommuner.
Tiltaget betyder, at Fredericia Kommune ændrer sit elevloft på FGU fra 150 pladser til 140 pladser. Det anses
som realistisk at nedskrive elevloftet – i det mindste et par år ud i fremtiden.
KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)
Tiltaget har ingen konsekvenser for FGU og heller ingen konsekvenser for hverken kvaliteten af tilbuddet eller for
den enkelte unge, da hvert FGU-forløb har en individuel uddannelsesplan og forløbsplan.
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UNGEENHED
Fagområde

Unge og Uddannelse

Fagudvalg

Økonomi- og Erhvervsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
23-p/l
Økonomisk konsekvens i mio. kr.
Personalekonsekvens i årsværk

2023

2024

2025

2026

-1,000

-1,000

-1,000

0,000

0,0

0,0

0,0

0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG
Med det seneste budget formulerede byrådet en vision om oprettelsen af en ny ungeenhed i Fredericia
Kommune, som er en sammenlægning af de funktioner i kommunen, som kan visitere til forløb og indsatser
målrettet unge mellem 12 og 30 år. Ungeenheden har ansvaret for alle unge i Fredericia Kommune, både dem
der har behov for en let hånd i ryggen og unge, der har brug for mere for at lykkes og finde deres vej i livet.
Ambitionen er, at vi vil støtte alle unge i at finde deres vej til uddannelse og job.
Med visionen er der afsat 4,0 mio. kr. om året. Hen over foråret og sommeren er der en grundig inddragelsesog høringsproces af chefer, ledere og medarbejdere, og der er ansat en fagchef for ungeenheden, som tiltræder
d. 1. august 2022. Ungeenheden forventes etableret hen over efteråret 2022, og derfor anvender man kun en
lille del af det afsatte beløb i 2022, blandt andet til aflønning af fagchefen. De ubrugte midler i 2022 kan derfor
anvendes andetsteds i det kommunale budget.
Ud over aflønning af fagchefen er det ikke på forhånd defineret, hvordan de årlige midler på 4,0 mio. kr. skal
anvendes. Forslaget her indebærer, at der i nogle år afsættes 3,0 mio. kr. om året til ungeenheden i stedet for
4,0 mio. kr. For at der fortsat er midler til at investere i de unges vej mod uddannelse og job, så er det vigtigt, at
det ikke kun er lønbudgetter som flyttes fra de afgivende områder og ind i ungeenheden. Der skal også tages
højde for omkostninger til løbende drift af enheden, herunder bl.a. IT, efteruddannelse og kurser, evt. husleje
etc.
KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)
Konsekvenserne af tiltaget er, at der iværksættes færre nye indsatser og støtteordninger til de 12-30-årige i
Fredericia Kommune i bestræbelserne på, at de skal finde deres vej til uddannelse og job.
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ØKONOMIOG ERHVERVSUDVALGET
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OVERSIGT OVER FINANSIERINGSFORSLAG
PÅ ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET
Økonomi (Mio. kr.)

Stillinger (Antal)

2023

2024

2025

2026

Bedre udnyttelse af indkøbsaftaler
(indkøb)

-2,000

-2,000

-2,000

-2,000

0,0

0,0

0,0

0,0

Økonomiaftalen - reduceret brug af
eksterne konsulenter (flere områder)

-0,705

-1,875

-3,280

-3,280

0,0

0,0

0,0

0,0

Afskaffelse af julegaven (flere områder)

-0,554

-0,554

-0,554

-0,554

0,0

0,0

0,0

0,0

Business Fredericia - Effektivisering
(flere områder)

-0,080

-0,160

-0,240

-0,320

0,0

0,0

0,0

0,0

Digitale brandingaktiviteter sommenby
og juleby (turisme)

-0,100

-0,100

-0,100

-0,100

0,0

0,0

0,0

0,0

Fast ugentlig lukkedag i skranken i
borgerservice og jobcenter
(Beskæftigelse)

-0,441

-0,441

-0,441

-0,441

-1,0

-1,0

-1,0

-1,0

Mændenes krisecenter (Socialområdet)

0,000

-0,470

-0,470

-0,470

0,0

0,0

0,0

0,0

Indførelse af byggesagsgebyr (Plan, byg
og miljø)

-1,000

-1,600

-2,000

-2,000

0,0

0,0

0,0

0,0

Life circle Management - centralisering
af IT-indkøb (Økonomi, Personale og IT)

-2,500

-2,500

-2,500

-2,500

0,0

0,0

0,0

0,0

Nedlæggelse af lederstilling (Turisme og
Kommunikation)

-0,400

-0,700

-0,700

-0,700

-1,0

-1,0

-1,0

-1,0

Nedregulering af udviklingspulje
(Beskæftigelse)

-0,150

-0,150

-0,150

-0,150

0,0

0,0

0,0

0,0

Oplysning af sager med lægeattester
(Beskæftigelse)

-0,300

-0,400

-0,500

-0,500

0,0

0,0

0,0

0,0

Reduktion digital annoncering og
abonnementer (Kommunikation)

-0,300

-0,300

-0,300

-0,300

0,0

0,0

0,0

0,0

Udkontering af udgiften på
arbejdsskadeforsikring (Økonomi,
Personale og IT)

-2,661

-2,661

-2,661

-2,661

0,0

0,0

0,0

0,0

-11,191

-13,911

-15,896

-15,976

-2,0

-2,0

-2,0

-2,0

I alt

2023

2024

2025

2026
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BEDRE UDNYTTELSE AF INDKØBSAFTALER
Fagområde

Politik, Strategi og Jura

Fagudvalg

Alle udvalg

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
23-p/l
Økonomisk konsekvens i mio. kr.
Personalekonsekvens i årsværk

2023

2024

2025

2026

-2,000

-2,000

-2,000

-2,000

0,0

0,0

0,0

0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG
Gennemgang af kommunens indkøbsadfærd peger på, at der fortsat er betydelige besparelsespotentialer i
bedre udnyttelse af de centrale indkøbsaftaler. Det vurderes derfor, at der kan ske en samlet reduktion på tværs
af de kommunale indkøb. Brugen af indkøbsaftalerne vil endvidere styrke kommunens klimaprofil.
Besparelsen udmøntes via ”grønthøster”-metoden på konti til varekøb.
KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)
Umiddelbart vil det ikke have konsekvenser, at der er en øget opmærksomhed på at anvende eksisterende
indkøbsaftaler, men det vil være forskelligt fra afdeling til afdeling, i hvilket omfang man i dag anvender
indkøbsaftalerne, og derfor vil nogle afdelinger kunne blive hårdere ramt af denne besparelse end andre.
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ØKONOMIAFTALEN – REDUCERET BRUG
AF EKSTERNE KONSULENTER
Fagområde

Tværgående

Fagudvalg

Alle

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
23-p/l
Økonomisk konsekvens i mio. kr.
Personalekonsekvens i årsværk

2023

2024

2025

2026

-0,705

-1,875

-3,280

-3,280

0,0

0,0

0,0

0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG
I Økonomiaftalen for 2023 mellem KL og regeringen er der indarbejdet en forventning om yderligere besparelse
på brug af eksterne konsulenter med 75 mio. kr. i 2023, 200 mio. kr. i 2024 og 350 mio. kr. i 2025 og fremefter.
Fredericias beregnede andel heraf (efter DUT-nøgle 2022) fremgår af ovenstående tabel.
Med de nye indregnede besparelser er der herefter siden 2021 i alt indregnet konsulentbesparelser med en
samlet effekt fra 2025 (fuld effekt) på 1,600 mia. kr. for alle kommuner.
Fredericia Kommunes beregnede andel af den samlede beregnede gevinst ved reduceret brug af eksterne
konsulenter er opgjort til ca. 15,100 mio. kr.
Forvaltningen lavede for 2019 og 2020 en opgørelse af forbruget af eksterne konsulenter og opgjorde et forbrug
i størrelsesordenen 11 mio. kr. i begge år. Opgørelsen er ikke medtaget for 2021 idet året betragtes som atypisk.
Der er i 2021 udmøntet 4,5 mio. kr. til finansiering af den første del af konsulentbesparelsen. Dette er sket dels
som besparelse på budgetter til konsulentkonti, besparelse på øvrige konti samt en andel via en ”grønthøster”.
Forhøjelserne fra aftalen i 2021 i de efterfølgende år og det yderligere løft i økonomiaftalen for 2022 er efter
politisk beslutning ikke udmøntet.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)
En indarbejdelse af reduceret brug af konsulenter vurderes vanskelig at gennemføre, set i lyset af det niveau
undersøgelsen i 2019 og 2020 viste i kommunen. Der vil formentlig blive nødvendigt at gennemføre besparelser
på andre konti eller en grønthøstermodel for eventuelt at effektuere besparelsen.
Det er forvaltningens anbefaling, at de i Økonomiaftalen for 2023 aftalte nye besparelser på brug af eksterne
konsulenter i 2023-2026 i lighed med beslutning til budget 2022-2025 ikke udmøntes særskilt, men betragtes i
sammenhæng med det allerede indarbejdede ekstra råderum i forbindelse med velfærdsbidraget.
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Til orientering en kort status på velfærdsprioritering, som for kommunerne samlet udgør 1,150 mia. kr. i 2023 og
fremefter og hvordan velfærdsbidraget er implementeret i Fredericia Kommune i budgetperioden.
23-p/l

2023

2024

2025

2026

Velfærdsbidrag tidligere år – udmøntet

-23,127

-23,127

-23,127

-23,127

Indregnet velfærdsbidrag 2023 - udmøntet

-12,449

-12,449

-12,449

-12,449

Velfærdsbidrag 2024-2026 – ikke udmøntet

-12,209

-24,418

-24,418

Beregnet andel jf. økonomiaftalerne

-10,843

-10,843

-10,843

-10,843

Ekstra råderum

-24,733

-36,942

-49,151

-49,151

De udmøntede beløb er sket via en ”grønthøster-model” ud til stort set alle driftskonti. Det kan således
konstateres, at kommunen har skabt ekstra råderum i forhold til den beregnede andel af baspareser på
velfærdsprioritering i økonomiaftalerne.
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AFSKAFFELSE AF JULEGAVEN
Fagområde

Ledelsessekretariatet

Fagudvalg

Økonomi- og Erhvervsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
23-p/l
Økonomisk konsekvens i mio. kr.
Personalekonsekvens i årsværk

2023

2024

2025

2026

-0,554

-0,554

-0,554

-0,554

0,0

0,0

0,0

0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG
Alle medarbejdere i Fredericia Kommune får hvert år til jul en hilsen fra borgmesteren og kommunaldirektøren.
Hilsenen består af et julekort med tak for indsatsen i det forgangne år samt en gave, som varierer fra år til år, og
som har en værdi på ca. 100 kr. pr. medarbejder.
Gaven har i de seneste år været en mindre pynte- eller brugsgenstand eller et gavekort til brunch på en café
eller et hotel i Fredericia. Tidligere kunne medarbejderne vælge mellem rødvin eller en æske chokolade.
Der er i enkelte afdelinger i kommunen tradition for, at medarbejderne – ud over den centrale julegave – også
modtager en julegave fra afdelingen.
Det foreslås at spare selve gaven til medarbejderne væk og fremover “nøjes med” at sende en julehilsen fra
borgmesteren og kommunaldirektøren.
KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)
Der vil ikke være direkte konsekvenser ved at afskaffe julegaven, som medarbejderne får hvert år.
Administrationsmæssigt er det en opgave, som ligger i stabene under kommunaldirektøren. Der er
medarbejdere fra Ledelsessekretariatet, Jura og Indkøb samt Personale involveret i julegaven.
En andel af medarbejderne må forventes at opfatte julegaven som en anerkendelse af deres indsats. Denne
gruppe af medarbejdere kan muligvis opleve, at afskaffelse af julegaven har en negativ indvirkning på
arbejdsmiljøet, da medarbejderne vil føle, at de ikke længere får den anerkendelse, som de føler de fortjener.
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BUSINESS FREDERICIA - EFFEKTIVISERING
Fagområde

Flere områder

Fagudvalg

Økonomi- og Erhvervsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
23-p/l
Økonomisk konsekvens i mio. kr.
Personalekonsekvens i årsværk

2023

2024

2025

2026

-0,080

-0,160

-0,240

-0,320

0,0

0,0

0,0

0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG
Forslaget går på at indgå i dialog med Business Fredericia om den rette model for organisering af
erhvervsudviklingsområdet.
Som eksempel kan nævnes klima- og energiindsatsen i Business Fredericia-regi, herunder planlægning af Klimaog Energiforumsmøder, bæredygtighedsforløb for virksomheder i Realdania projektet ’Cirkulære Byer’ samt
andre klima- og energimøder for virksomheder, der i dag udbydes af Business Fredericia.
KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)
Samlet set må det forventes, at der kan effektiviseres ved Business Fredericia på, hvad der svarer til ca. 1% årligt
af deres tilskud.
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DIGITALE BRANDINGAKTIVITETER
SOMMERBY OG JULEBY
Fagområde

Turisme

Fagudvalg

Økonomi og Erhvervsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
23-p/l
Økonomisk konsekvens i mio. kr.
Personalekonsekvens i årsværk

2023

2024

2025

2026

-0,100

-0,100

-0,100

-0,100

0,0

0,0

0,0

0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG
De seneste år er der anvendt 1,1 mio. kr. til brandingaktiviteter – herunder særskilt Sommerby og Juleby
Fredericia – med forslaget foreslås at satse mere på digital branding. Derved kan udgifterne reduceres med
100.000 kr. årligt uden væsentlig forringelse af brandingen.
KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)
Forslaget medfører en reduktion i andelen af trykte annoncer og materialer. Derved reduceres klimaaftrykket af
kommunens markedsføringsaktiviteter.
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FAST UGENTLIG LUKKEDAG I SKRANKEN I
BORGERSERVICE OG JOBCENTER
Fagområde

Beskæftigelse og Borgerservice

Fagudvalg

Økonomi- og Erhvervsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
23-p/l
Økonomisk konsekvens i mio. kr.
Personalekonsekvens i årsværk

2023

2024

2025

2026

-0,441

-0,441

-0,441

-0,441

-1,0

-1,0

-1,0

-1,0

BESKRIVELSE AF TILTAG
I Borgerservice og Jobcenteret er den normale åbningstid hver dag fra kl. 10 til 14, torsdag dog fra kl. 10-17. Ved
at indføre en ugentlig lukkedag (fx hver onsdag) og dermed indskrænke den samlede ugentlige åbningstid fra 23
til 19 timer, ville det åbne en mulighed for, at nogle medarbejdere, der ønsker det, kan gå på nedsat tid.
KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER
Indførelse af en fast ugentlig lukkedag i Borgerservice og Jobcenter vil betyde, at alle medarbejdere berøres af
dette i form af mere ro på lukkedagen, hvor medarbejderne kan løse administrative opgaver. Desuden vil der på
lukkedagen være muligt at arbejde hjemmefra (såfremt det er foreneligt med opgaverne) for at drage nytte af
erfaringerne fra corona-tiden om, at hjemmearbejde højner effektiviteten og work/life-balance samt giver lavere
sygefravær.
Personlig betjening ved fysisk fremmøde vil foregå på de øvrige 4 åbningsdage. Ved indførelse af den ugentlige
lukkedag, vil borgerne stadig kunne benytte alle de digitale løsninger, samt få personlig, digital betjening. Som
følge af aftalen om ret til tidlig pension og finansiering heraf, er det for jobcentret pr. 1. januar 2023 muligt at
afholde personlige, digitale samtaler med borgerne uden pligt til fysisk fremmøde, hvilket understøtter den
politiske intention om effektivisering og forenkling af beskæftigelsesindsatsen.
Nogle borgere vil anse forslaget som en forringelse af serviceniveauet, da der vil være en dag i ugen, hvor de ikke
kan modtage personlig betjening ved fysisk fremmøde, og nogle opgaver kan kun løses ved fysisk fremmøde.
Der er dog ikke tale om serviceforringelser, da forventningen er, at borgere, som har brug for personlig
betjening ved fysisk fremmøde, fortsat vil få denne på de øvrige fire dage. Borgerne har i høj grad haft en
forudgående aftale med Borgerservice eller Jobcenter, hvorfor personlig betjening v. fysisk fremmøde uden
forudgående aftale er minimal.
Finansieringsforslaget har som forudsætning, at der er medarbejdere, der ønsker at gå ned i tid. Hvis der ikke
findes medarbejdere, der ønsker at gå ned i tid, kan besparelsen være vanskeligere at gennemføre.
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MÆNDENES KRISECENTER
Fagområde

Senior – og Socialområdet

Fagudvalg

Økonomi- og Erhvervsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
23-p/l

2023

2024

2025

2026

Økonomisk konsekvens i mio. kr.

0,0

-0,470

-0,470

-0,470

Personalekonsekvens i årsværk

0,0

0,0

0,0

0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG
Det foreslås at stoppe driftstilskud til Mændenes Krisecenter.
Mændenes Krisecenter er et center i Fredericia, hvor mænd, der er i akut bolignød, kan overnatte.
Mænd, der overnatter, må ikke have et aktivt misbrug, og der er en egenbetaling på 90 kr. pr. overnatning.
Krisecenteret kan ikke ses som et alternativ til et forsorgshjem, da personer på forsorgshjem ofte har et aktivt
misbrug. Derudover er der heller en takstfinansiering som på forsorgshjem.
Den nuværende samarbejdsaftale har været gældende fra 2020. Der har været en samarbejdsaftale mellem
kommunen og Mændenes Krisecenter siden 2013.
Der føres ikke noget tilsyn med Mændenes Krisecenter, da de er at betegne som en frivillig organisation, og
dermed ikke underlagt samme vilkår som fx Kvindernes Krisecenter eller andre krisecentre for mænd (undtaget
Horsens). Der er p.t. en enkelt frivillig tilknyttet centeret.
Der er ikke nogen venteliste på krisecenteret. Det er hensigten, at personer kan overnatte i op til 3 måneder,
men i praksis er der flere beboere, der bliver boende i længere tid. 5 af de 13 borgere stod for 1015 af de
samlede overnatninger. Det vil sige, at det er relativt få borgere, som har gavn af tilbuddet, og de er der som
udgangspunkt i mange dage.
Længden på ophold står i modsætning til tænkningen i Housing First og kommende lovgivning på området, hvor
det indskærpes, at udsatte borgeres ophold på forsorgshjem eller andet opholdstilbud skal være kortest muligt,
og hvor indsatsen i stedet gives i egen bolig. Det vurderes uhensigtsmæssigt, at der ikke er nogen faglig
vurdering af, hvornår de enkelte beboere har mulighed for at opretholde egen bolig.
Mænd, der bor på krisecenteret, kan have børn til at overnatte på centeret også. Det forekommer ikke så ofte,
da centerets indretning ikke er optimal ift. at have flere overnattende. Derudover er der ikke faglige tilsyn ift. de
børn, der på centret.
Der er i år 2021 modtaget 118 henvendelser fra borgere om mulighed for hjælp, hvoraf de 44 var
hjemmeboende i Fredericia. Der har været i alt 13 beboere på centeret, hvoraf de 3 har dansk statsborgerskab.
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Det er forvaltningens vurdering at:
•
Der er få Fredericia-borgere på centeret
•
Der er borgere i længere ophold på centeret, knapt halvdelen af borgerne har været i 203 dage på
centeret i gennemsnit
•
Længere ophold kan understøtte en passivitet i at mestre egen livssituation, som er uhensigtsmæssig
•
Det er uhensigtsmæssigt, at der ikke føres tilsyn med henblik på at sikre en faglig kvalitet. Det gælder
både ift. voksne og børn.
•
Centeret har vanskeligt ved at rekruttere frivillige, og der foreligger ikke nogen rekrutteringsstrategi
•
Driftstilskuddet ydes ud fra paragraf 18, som støtter frivillige sociale organisationer
•
Der kan stilles spørgsmålstegn ved den faglige vurdering, der ligger til grund for opholdets varighed
•
Der kan stilles spørgsmålstegn ved om beboerne kan betegnes som værende i akut bolignød
Derudover vurderer forvaltningen, at det er hensigtsmæssigt at sikre en hurtigere hjælp med permanent bolig til
borgere fremfor at fastholde tilbuddet omkring krisecenter for mænd.
Såfremt der fortsat er et politisk ønske om et krisecenter for mænd i Fredericia Kommune, er det forvaltningens
anbefaling, at centeret skal overgå til et §110 tilbud. Dette skal gøres for at sikre fagligt tilsyn, og at der er den
fornødne kvalitet og faglige kompetencer tilknyttet indsatsen på linje med øvrige §110 tilbud.
Ved et §110 tilbud betales borgeres ophold af hjemkommunen (takst), hvilket giver mulighed for at
hjemkommunen kan igangsætte de rette hjælpeforanstaltninger for borgeren, ligesom der er forpligtelser ift.
udredning og opholdsplan mhp. at borgeren har det bedste fundament for at komme ud i egen bolig.
Centerets ledelse har givet udtryk for, at der ikke er ønske om at blive omlagt til et reelt §110 tilbud.
KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)
Der vil være mænd, der mangler akutovernatning, hvor der kan være behov for hurtig sagsbehandling til at
hjælpe med løsninger. Housing First implementeringen kan understøtte, at der ikke skal være behov for akutte
overnatninger, såfremt der kan anvises tilstrækkeligt med boliger.
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INDFØRELSE AF BYGGESAGSGEBYR
Fagområde

Plan, Byg og Miljø - Byg og BBR

Fagudvalg

Teknisk udvalg

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
23-p/l

2023

Økonomisk konsekvens i mio. kr.
Personalekonsekvens i årsværk

2024

2025

2026

-1,000 *

-1,600 **

-2,000 ***

-2,000

0,0

0,0

0,0

0,0

* Pga. indfasning, forventes en indtægt på 1,0 mio.kr. i 2023, idet gebyret kun kan pålægges nye sager pr. 1.
januar 2023.
** Pga. indfasning forventes en indtægt på 1,6 mio.kr. i 2024.
*** Fuld indfasning af byggesagsgebyr.

BESKRIVELSE AF TILTAG
Byggesagerne bliver pålagt et gebyr på ca. 759 kr./ time. Priseksemplet er fra seneste beregning i efteråret 2020
og skal ved indførelse af byggesagsgebyr genberegnes. Prisen skal i øvrigt eftervises minimum hvert andet år, så
det sikres, der ikke er overskud, §28 i Byggeloven.
En beregning skal sikre, at indtægterne på gebyret ikke overstiger udgifterne til byggesagsbehandlingen, da det
ellers vil blive betragtet som skjult skat (Byggelovens §28). Det er derfor ikke tilstrækkeligt, at disse omkostninger
vurderes skønsmæssigt.
Byggesagsgebyret gælder alle typer af byggesager og er grundlag for ovenstående beregning. Det er dog muligt
at differentiere gebyret på sagstyper. Differentieringen kan fx være:
•
•

Intet gebyr på udvalgte sagstyper
Fast pris på andre og timepris på de øvrige, fx at småbygninger afregnes med en fast pris.

KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)
Det eksisterende personale vil skulle løse nogle ekstra opgaver:
•
Vedligeholdelse af beregningsgrundlag: 35 timer/år.
•
Øget administration hos sagsbehandlerne (indtastning af tid på hver sag): 200 timer/år
•
Administrativt arbejde (udsendelse af faktura mv): 50 timer/år
Derudover vil de skulle indgå i åget dialog om hvornår man faktureres og hvilken tid indgår i sagsbehandlingen.
En gulerod til at ansøgere bliver bedre til at fremsende korrekt materiale, dvs. det vil måske kunne sætte
nedsætte uhensigtsmæssige lange drøftelser om sagerne, som i stedet kan bruges til reel sagsbehandling.
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LIFE CYCLE MANAGEMENT –
CENTRALISERING AF IT-INDKØB
Fagområde

Økonomi, Personale og IT

Fagudvalg

Alle udvalg

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
23-p/l

2023

2024

2025

2026

Økonomisk konsekvens i mio. kr. F1

-1,350

-1,350

-1,350

-1,350

Økonomisk konsekvens i mio. kr. F2

-1,150

-1,150

-1,150

-1,150

0,0

0,0

0,0

0,0

Personalekonsekvens i årsværk

BESKRIVELSE AF TILTAG
I Fredericia Kommune er IT-indkøb p.t. organiseret sådan, at ansvaret for indkøb og budgetter til hardware
(arbejdspladsudstyr) og software (programmer m.v.) er placeret i de enkelte fagforvaltninger og stabe.
Fordelen ved decentrale budgetter er, at det giver de enkelte fagforvaltninger en fleksibilitet i forhold til, hvornår
der indkøbes IT-udstyr og hvad der købes.
En ulempe ved den nuværende organisering er imidlertid, at IT-indkøb ikke altid foretages rettidigt. Nogle
medarbejdere sidder med forældet udstyr, hvilket kan påvirke tidsforbrug på opgaverne negativt, give en negativ
brugeroplevelse osv. Herudover er der en vis risiko for, at der rundt i organisationen bliver indkøbt unødvendigt
udstyr, programmer m.v., og at licenser og abonnementer ikke opsiges.
Den nuværende model, hvor ansvaret for indkøb og styring er placeret decentralt, samtidig med at en del
leverandør-indkøb er centralt placeret i kommunens IT-afdeling, medfører en del intern fakturering, som koster
administrative ressourcer både centralt og decentralt.
Faktureringsområder er:
•
Arbejdspladsudstyr
•
Mobilt udstyr
•
Mobil-abonnementer
•
Tablets
•
MBB Mobil-bredbåndsabonnementer
•
Licenser Microsoft
•
Mindre licenser
Forslag: Centralisering af IT-indkøb
For arbejdspladsudstyr og mobilt udstyr indføres et såkaldt Hardware Lifecycle Management (HLM) perspektiv.
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Det betyder, at alt IT-udstyr fremover indkøbes og leveres fra IT-afdelingen ud fra en holdbarhedsbetragtning.
Basislicenser og abonnementer til SIM-kort indkøbes og administreres ligeledes i IT-afdelingen og inkluderes i
det leverede udstyr.
Denne model vil give ensartethed i kommunens arbejdspladsudstyr og en sikkerhed for løbende udskiftning.
Herudover en bedre administration af licenser og abonnementer.
HLM betyder desuden, at en medarbejder tildeles en standard arbejdspakke ud fra den ansættelsesfunktion,
som medarbejderen har. Alle leverancer af IT-udstyr vil være baseret på en ”lejeaftale”, hvilket betyder, at
afdelingerne automatisk faktureres hver måned, så længe medarbejderen er ansat i den konkrete
ansættelsesfunktion. Herved ændres kommunen princip fra ”nice-to-have” til ”need-to-have”.
Der vil fortsat skulle ske intern fakturering, men denne forsimples væsentligt i forhold til nuværende model.
Fordele:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bedre styring af hardware (udstyr kommer retur og kan genbruges)
Alle medarbejdere har nødvendigt og ikke forældet udstyr (dog ikke nødvendigvis nyt)
Bedre styring af SIM-abonnementer
Bedre styring af basislicenser
Regningshåndtering erstattes af månedsafregning, som kan automatiseres
IT-afdelingen kan lave en bedre udrulningsplanlægning

Ulemper:
1. Produktudbuddet bliver mindre, medarbejderne kan ikke frit vælge IT-udstyr
2. “Lev med det, vi har”

Netto, mio. kr.

2023

2024

2025

2026

Arbejdsplads

0,300

0,300

0,300

0,300

Mobile enheder

0,300

0,300

0,300

0,300

SIM kort

0,250

0,250

0,250

0,250

Tablet

0,050

0,050

0,050

0,050

Mobilt bredbånd

0,100

0,100

0,100

0,100

Licenser

0,250

0,250

0,250

0,250

Tilbehør

0,100

0,100

0,100

0,100

I alt

1,350

1,350

1,350

1,350

Ovenstående tabel indeholder estimerede besparelser. Der er i besparelsen ikke taget højde for evt. kommende
prisstigninger, da de vil blive afspejlet i månedsfaktureringen.
Yderligere potentiale
Næste skridt, der kan tages i HLM-implementeringen, er centralisering af alle budgetter til IT-indkøb.
En centralisering af IT-budgetterne betyder, at de enkelte fagforvaltninger og stabe ikke selv kan indkøbe eller
bestemme, hvilket udstyr der skal være til rådighed for medarbejderne.
Derudover vil centraliseringen af budgetterne betyde, at der ikke fremadrettet skal sendes regninger ud, og de
enkelte fagforvaltninger og stabe skal ikke lave økonomiopfølgning på IT-ydelser.
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Den økonomiske effekt opnås, idet kommunens IT-indkøb fremadrettet foretages på overordnet plan og ud fra
en samlet prioritering af midlerne. Besparelsespotentialet i denne model fremgår af tabellen nedenfor.
Netto, mio. kr.
Centralisering af ITbudgetter

2023

2024
1,150

2025
1,150

2026
1,150

1,150

Såfremt forslaget skal gennemføres, skal modellen beskrives nærmere, ligesom der skal etableres en form for
styregruppe eller lignende, der har får ansvaret for den løbende prioritering på området.
Effektivisering af print kan ligeledes være en del af processen. Effektiviteten består i, at der bliver færre printere
og nogle erstattes med rene kopimaskiner ud fra en behovsafdækning.
KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)
Budgetterne samles i en central IT-pulje under IT-chefen på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område. Der tages
udgangspunkt i forbrug på IT-anskaffelser i perioden 2018-2022.
Det vurderes ikke umiddelbart, at der kan høstes en besparelse på lønbudgettet, da opgaven ift. fakturering og
betaling af faktura er placeret på forholdsvis mange medarbejdere, som hver især har opgaven som en lille del
af deres opgaveportefølje. Dog vil der alt andet lige blive frigjort tid i organisationen til andre opgaver.
Oplevelsen af at have fungerende arbejdsredskaber er vigtig i forhold til at opleve, at man kan udføre sit arbejde
uden forstyrrelser fra IT-udstyr, der er for gammelt eller ikke længere er kompatibelt med nyt software, ITsystemer osv. Derfor kan forslaget opleves som en positiv forbedring af arbejdsmiljøet for nogle ansatte.
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NEDLÆGGELSE AF LEDERSTILLING
Fagområde

Politik, Strategi og Jura

Fagudvalg

Økonomi- og Erhvervsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
23-p/l
Økonomisk konsekvens i mio. kr.
Personalekonsekvens i årsværk

2023

2024

2025

2026

-0,400

-0,700

-0,700

-0,700

-1,0

-1,0

-1,0

-1,0

BESKRIVELSE AF TILTAG
Afdelingerne Turisme og Kommunikation og Web bliver sammenlagt pr. 1. september 2022 under en fælles chef.
Dermed kan der reduceres i antallet af chefstillinger i Politik, Strategi og Jura.
KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)
Med sammenlægningen af afdelingerne kan lønsummen til en chefstilling, som p.t. er vakant, spares. Forslaget
har først helårsvirkning fra 2024 pga. betingelser i fratrædelsesaftale.
Sammenlægningen af de to afdelinger forventes ikke at have arbejdsmiljømæssige konsekvenser, da der fortsat
vil være nærværende og tilgængelig faglig ledelse for medarbejderne. Der vil naturligvis være fokus på at
gennemføre en sammenlægning af de to teams.
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NEDREGULERING AF UDVIKLINGSPULJE
Fagområde

Beskæftigelse og Borgerservice

Fagudvalg

Økonomi- og Erhvervsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
23-p/l
Økonomisk konsekvens i mio. kr.
Personalekonsekvens i årsværk

2023

2024

2025

2026

-0,150

-0,150

-0,150

-0,150

0,0

0,0

0,0

0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG
Direktør for Beskæftigelse og Velfærd har en udviklingspulje på 261.000 kr.
Det foreslås, at puljen nedreguleres med 150.000 kr. Puljen bliver primært brugt til ledersamlinger og kurser.
KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)
Der vil ikke være nogen personalemæssig konsekvens i form af reduktioner.
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OPLYSNING AF SAGER MED
LÆGEATTESTER
Fagområde

Beskæftigelse og Borgerservice

Fagudvalg

Økonomi- og Erhvervsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
23-p/l
Økonomisk konsekvens i mio. kr.
Personalekonsekvens i årsværk

2023

2024

2025

2026

-0,300

-0,400

-0,500

-0,500

0,0

0,0

0,0

0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG
Beskæftigelse og Borgerservice brugte i 2021 2,4 mio. kr. på lægeattester, som anvendes til at oplyse
borgersager.
Nogle af attesterne er lovpligtige, mens andre indhentes løbende og efter medarbejderens faglige skøn i sagen. I
forbindelse med ledelsestilsyn de sidste 12 måneder har der været øget opmærksomhed på den faglige praksis
hos medarbejderne i forhold til oplysning af sagerne generelt og herunder også i forhold til oplysning af sagerne
på baggrund af lægeattester.
Der er forskellige typer af attester, som indhentes ved forskellige sagsskridt. En af de mest hyppigt anvendte er
en statusattest. I forbindelse med fagligt tilsyn på oplysning af sagerne er der indikationer på, at det faglige skøn
med fordel kan optimeres.
Med en mere målrettet styring og opfølgning vil udgiften til lægeattester kunne nedbringes med 0,3 mio. kr. Her
forventes også at være en afledt effekt på ydelser, idet forventningen er, at sagsbehandlingstiden vil blive
kortere.
KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER
Den målrettede indsats vil ikke have en indvirkning på borgernes sag, tværtimod vil sagsbehandlingstiden
forkortes. Der vil dog være behov for at følge den faglige praksis tæt, hvorfor noget medarbejder- og ledelsestid
vil gå med dette.
En mere målrettet styring og opfølgning på den faglige praksis vil indebære udarbejdelse af fælles faglige
principper for processen og timingen i oplysning af sagerne, hvilket vil medføre færre selvstændige skøn hos den
enkelte medarbejder og et større behov for faglig sparring, indtil den nye praksis er implementeret.
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REDUKTION I DIGITALE ABONNEMENTER
OG ANNONCERING
Fagområde

Kommunikation

Fagudvalg

Økonomi- og Erhvervsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
23-p/l
Økonomisk konsekvens i mio. kr.
Personalekonsekvens i årsværk

2023

2024

2025

2026

-0,300

-0,300

-0,300

-0,300

0,0

0,0

0,0

0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG
Med forslaget reduceres Fredericia Kommunes faste aftaler om digitale abonnementer og annoncering. Dermed
vil der alene foretages lovbestemt annoncering. Endvidere vil det fortsat være muligt for områder og
fagforvaltninger at foretage specifik annoncering eller indgå aftaler om konkrete abonnementer (inden for
områdernes egne budgetter).
KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)
Kommunen vil fremover være mindre synlig i digitale medier. Digital annoncering om specifikke temaer og
emner vil fortsætte inkl. lovbestemt annoncering.
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UDKONTERING AF UDGIFTEN PÅ
ARBEJDSSKADEFORSIKRING
Fagområde

Ledelsessekretariatet

Fagudvalg

Økonomi- og Erhvervsudvalget

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER
23-p/l

2023

Økonomisk konsekvens i mio. kr.
Personalekonsekvens i årsværk

2024

2025

2026

-2,661

-2,661

-2,661

-2,661

0,0

0,0

0,0

0,0

BESKRIVELSE AF TILTAG
Fredericia Kommune er selvforsikret ift. arbejdsskader. Det vil sige, at kommunen ikke har tegnet en police på
arbejdsskade hos et forsikringsselskab, men derimod selv afholder udgifterne til arbejdsskadeerstatninger.
Budgettet til arbejdsskadeerstatninger ligger placeret centralt under staben for Politik, Strategi og Jura. Herfra
betales alle erstatninger og øvrige udgifter, som er forbundet med arbejdsskader og forebyggelse af
arbejdsskader.
Nærværende forslag vil betyde, at den samlede udgift til arbejdsskadeerstatninger fremadrettet omregnes til et
beløb pr. medarbejder i kommunen, som efterfølgende opkræves hos de enkelte institutioner og afdelinger i
forhold til antal medarbejdere.
Herved opnås en samlet “præmiebetaling”, der kan lægges ind i budgettet som en intern opkrævet indtægt.
Udgiftsniveauet til arbejdsskadeerstatninger udgør i 2022 omkring 5 mio. kr., hvoraf p.t. kun de 2,661 mio. kr. er
budgetlagt. Af denne årsag vil der kun med forslaget kunne opnås en budgetbesparelse svarende til det aktuelle
budget.
Underbudgetteringen indgår i udvidelseskataloget.
KONSEKVENS VED GENNEMFØRSEL (INKL. ARBEJDSMILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER)
Forslaget er reelt set en grønthøstermetode, men ved at flytte udgiften fra en central konto til konti på de
kommunale arbejdspladser opnås en solidarisk fordeling af udgiften.
Regnskabsteknisk vil metoden desuden være i overensstemmelse med god regnskabspraksis.
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