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Børn og Ungeudvalget (BUU) 
 

Nedenfor er forslag, der kan henføres til udvalgets område, listet.  

Bemærk at investeringskolonnen indeholder engangsinvesteringer, der ikke indgår i budget 

eller anlægsbudget 2016-2019. 

Budgetløftkolonnen viser til orientering det budgetløft (tilførsel af midler til 

personaleressourcer), der forudsættes i 2017. Det budgetløft der evt. forudsættes i de 

kommende år, hvor beløbet kan være afvigende fra behovet i 2017, er ikke anført. 

Der er ved beregning af reduktionen i hvert af årene arbejdet med en nettoreduktion – det vil 

sige at der er taget højde for udgiften til eventuelt budgetløft.  

 

Nummer Reduktionsforslag 

Budget-

løft 

Inve-

stering 2017 2018 2019 2020 

BUU (S) Projektet med Digitale prototyper     1,5 1,5 1,5 1,5 

BUU (S) 

Reduktion i centrale puljer til fast 

ejendom, handicapforanstaltninger i 

bygninger mv.     1,2 1,2 1,2 1,2 

BUU (S) 

Reduktion i tildelingen til 

undervisningsmaterialer og tildeling 

af materialer m.m. til fritidsdelen     4,0 4,0 4,0 4,0 

BUU (S) 

Reduktion i tildelingen til 

folkeskolernes normalundervisning     8,0 8,0 8,0 8,0 

BUU (S) 

Reduktion i normeringstildeling i 

SFO     5,0 5,0 5,0 5,0 

BUU (S) 

Øget inklusiongrad i folkeskolens 

normalundervisning.   -5,0   2,0 4,0 4,0 

BUU (S) 

Besparelse på fritidsundervisning og 

klub – konsekvensberegning     4,5 4,5 4,5 4,5 

BUU (S) Lukning af Fritidsgården     0,7 0,7 0,7 0,7 

BUU (S) 

Reduktion på ledelse og 

administration central og decentralt, 

herunder pædagogisk udvikling og 

PPR     2,1 2,1 2,1 2,1 
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BUU (S) 

Stop for betaling af leje til 

Nordvestbadet idet aktiviteten 

ophører     0,6 0,6 0,6 0,6 

BUU (S) 

Stop for leje af STIFF hallen i 

Sorring     0,1 0,1 0,1 0,1 

BUU (BF) 

Afprøvning af ”Herning-modellen” 

som et særligt projekt i Alderslyst 

skoledistrikt -1,3   -0,8 -0,3 0,7 1,0 

BUU (BF) 

Alternativ til anbringelse/OK 

barndom hos mor og far -2,5   -1,0 0,0 0,5 1,0 

BUU (BF) 

Nedlæggelse af døgnpladserne på 

UC Knaps Minde     2,0 2,0 2,0 2,0 

BUU (BF) 

Ændring af gæstepasningen i 

Dagplejen     0,7 0,7 0,7 0,7 

BUU (BF) 

Effektivisering af pladsudnyttelsen i 

Dagplejen     0,6 0,6 0,6 0,6 

BUU (BF) 

Opsigelse af lokalaftalen: ”Maks tre 

børn op til 16 måneder”     0,3 0,3 0,3 0,3 

BUU (BF) 

Afskaffelse af aftenmøder i 

Dagplejen     0,6 0,6 0,6 0,6 

BUU (BF) 

Færre midler pr. medarbejder til 

implementering af it-strategien i 

Dagtilbud     0,4 0,4 0,4 0,4 

BUU (BF) 

Ændret dimensionering af den 

pædagogiske assistentuddannelse     0,6 1,2 1,2 1,2 

BUU (BF) 

Afvikling af forsøg med udvidet 

åbningstid i daginstitutionerne     0,3 0,3 0,3 0,3 

BUU (BF) 

Reduktion i personalenormeringen i 

daginstitutionerne   -13,8 6,3 6,3 6,3 6,3 

BUU (BF) 

Ny minimumsnormering i 

daginstitutionerne      1,1 1,1 1,1 1,1 

BUU (BF) 

Antallet af daginstitutioner reduceres 

med én     0,1 0,1 0,1 0,1 

BUU (BF) 

Lukning af en bygning i 

Daginstitutionen Buskelund      0,1 0,1 0,1 0,1 

BUU (BF) 

Driftsoptimering i Daginstitutionen 

Søhøjlandet (Gjern)     0,3 0,6 0,6 0,6 
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BUU (BF) 

Driftsoptimering på Daginstitutionen 

Søhøjlandet (Resenbro)     0,1 0,2 0,2 0,2 

BUU (BF) 

Reduktion med én konsulentstilling i 

Udviklingssektionen     0,4 0,4 0,4 0,4 

BUU (HP) Takstregulering af § 32     1,1 1,1 1,1 1,1 

BUU (HP) Udredning og visitation     0,2 0,4 0,4 0,4 

BUU (HP) 

Tabt arbejdsfortjeneste og 

merudgifter     0,6 0,6 0,6 0,6 

  I alt -3,8 -18,8 41,7 46,4 49,9 50,7 
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Projektet med Digitale prototyper (1) 
 

Udvalg: BUU 

 

Forslag 1 

 Fuld effekt: 

1,5 mio. kr. 

 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

Der er i budget 2016 afsat 2,5 mio. kr. til at udvikle digitale prototyper på skolerne. Det 

foreslås, at budgettet reduceres med 1,5 mio. kr. svarende til 60 %, således at budgettet 

fremover er på 1,0 mio. kr. 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

1,5 mio. kr. 1,5 mio. kr. 1,5 mio. kr. 1,5 mio. kr.  
 

Investeringsbehov: 

Der er ikke noget investeringsbehov 

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Skolerne i Silkeborg Kommune kan i langt mindre grad være med til at udvikle nye måder, 

hvorpå IT er med til at understøtte undervisningen. Det medfører, at eleverne ikke i samme 

grad får mulighed for at være en del af den mere spændende og anderledes undervisning, som 

deltagelse i projekterne giver. 

 

Konsekvens for personale: 

Personalet på skolerne i Silkeborg Kommune kan i langt mindre grad være med til at udvikle nye 

måder, hvorpå IT er med til at understøtte undervisningen, og får dermed ikke den faglige 

udvikling som projekterne giver. 

 

Nogle af pengene bruges til frikøb af personale på skolerne. Dermed vil der fremover være færre 

midlertidigt ansatte på skolerne, som varetager den undervisning, hvor de faste lærere er 

frikøbt. 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

Det har ingen indflydelse på andre afdelinger. 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

Det har ingen indflydelse på andre afdelinger/bevillinger. 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Skoleafdelingen 
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Reduktion i centrale puljer til fast ejendom, 

handicapforanstaltninger i bygninger, m.v. (2) 
 

Udvalg: BUU 

 

Forslag 2 

 Fuld effekt: 

1,2 mio. kr. 

 

 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

Der er i budget 2016 afsat en central pulje til fast ejendom, handicapforanstaltninger i 

bygninger, mv. på 4,8 mio. kr. Puljen anvendes f.eks. til at understøtte skolerne økonomisk ved 

mindre påkrævede bygningsmæssige ændringer, pavilloner o.l.,  som ikke hører under de 

områder hvor udgiften finansieres af Ejendomme eller af anlægsbudgettet. Puljen anvendes også 

når der f.eks. kommer en handicappet elev på en af skolerne, hvor der så er brug for en 

kørestolerampe eller ændret belysning i klasselokalet, hvis eleven er synshandicappet. 

Puljen foreslås reduceret med 25% svarende til 1,2 mio. kr., således at der er 3,6 mio. kr. 

tilbage.  

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

1,2 1,2 1,2 1,2 
 

Investeringsbehov: 

Der er ikke noget investeringsbehov 

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Der vil være færre skoler, som vil få tilskud til/finansieret bygningsmæssige ændringer, og der 

vil dermed gå længere tid inden, der kan ske bygningsmæssige ændringer, som kan understøtte 

undervisningen. Flere elever kan opleve trange og mindre tidssvarende undervisningslokaler. 

 

 

Konsekvens for personale: 

Der vil være færre skoler, som vil få tilskud til/finansieret bygningsmæssige ændringer, og der 

vil dermed gå længere tid inden, der kan ske bygningsmæssige ændringer, som kan understøtte 

undervisningen. Flere ansatte kan opleve trange og mindre tidssvarende undervisningslokaler. 

 

 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

Det har ingen indflydelse på andre afdelinger.  

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

Det har ingen indflydelse på andre afdelinger/bevillinger. 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Skoleafdelingen 
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Reduktion i tildelingen til undervisningsmaterialer og tildeling af 

materialer m.m. til fritidsdelen (3) 
 

Udvalg: BUU 

 

Forslag 3 

  Fuld effekt:  

4,0 mio. kr. 

 

 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

Skolernes samlede budget til undervisningsmaterialer udgør i alt 22,0 mio. kr. og materialer til 

fritidstilbuddene udgør i alt 5,5 mio. kr. Det foreslås, at reducere budgettet med i alt 4,0 mio. 

kr. svarende til 14,5 %. 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

4,0 mio. kr. 4,0 mio. kr.  4,0 mio. kr.  4,0 mio. kr.  
 

Investeringsbehov: 

Der er ikke noget investeringsbehov 

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Eleverne vil kunne opleve mindre tidssvarende undervisningsmaterialer.  

 

Elever der ikke selv har mulighed for at medbringe IT-udstyr vil måske opleve at skolerne i 

mindre grad har mulighed for at stille tidssvarende IT-udstyr til rådighed for dem. 

 

 

 

 

Konsekvens for personale: 

Det vil begrænse skolernes og fritidstilbuddenes lokale indkøb og prioriteringer. Samtidig vil der 

være en større grad af centrale indkøb, samt en større satsning på digitale materialer. 

For personalet vedkommende vil det betyder en mindre grad af selvforvaltning i forhold til 

anvendelsen af undervisningsmaterialer og en måske større ensartethed af undervisningsforløb. 

 

Det kan endvidere betyde mindre tidssvarende undervisningsmaterialer.  

 

Der vil ikke umiddelbart ske nogen reduktion af personalet, men da skolerne har decentral 

økonomistyring, og deres budgetter stort set kun består af løn og materialer, kan det dog få 

personalemæssige konsekvenser, hvis skoler bruger noget af materialebudgettet til personale. 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

Det har ingen indflydelse på andre afdelinger. 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

Det har ingen indflydelse på andre afdelinger/bevillinger. 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Skoleafdelingen 
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Reduktion i tildelingen til folkeskolernes normalundervisning (4) 
 

Udvalg: BUU 

 

Forslag 4 

 

 Fuld effekt: 

8,0 mio. kr. 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget:  

Der reduceres med 8,0 mio. kr. i tildelingen til folkeskolernes normalundervisning, hvilket svarer 

til ca. 2 %. Reduktion sker i den faktor udløser ressourcer til den enkelte elev for de enkelte 

faser, (0.-3., 4.-6., 7.-9. ): Da Undervisningstimetallet og personaleforbruget er afhængigt af de 

forskellige faser er faktorerne forskellige. Med den nuværende tildelingsmodel vil flere skoler få 

et negativt antal frie. Implementering af forslaget bør medføre beslutning om en ny 

tildelingsmodel for personaleressourcer, der giver en større omfordeling mellem skoler med 

solide klassestørrelser og skole med små klassestørrelser. 

 

Tidshorisont:  

Den skønnede økonomiske effekt af forslaget er afhængigt af hvornår den endelige beslutning 

træffes, primært på grund af de forventede opsigelsesfrister, hvis reduktionen ikke kan 

gennemføres ved naturlig afgang. Hvis beslutningen træffes inden maj 2016 vil den kunne have 

fuld effekt i 2017. 

 

2017 2018 2019 2020 

8,0 mio. kr. 8,0 mio. kr. 8,0 mio. kr. 8,0 mio. kr. 
 

Investeringsbehov: Der er ingen umiddelbare investeringsbehov. 

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

En reduktion på 8,0 mio. kr. vil i praksis betyde at skolerne har færre frie timer, det vil sige 

timer til supplerende undervisning, to-lærertimer, vikardækning m.m., når 

undervisningsopgaven med 1 lærer, 1 fag, 1 time er dækket.   

 

Eleverne vil på flere skoler opleve en øget anvendelse af samlæsning på tværs af klasser og 

årgange.  

 

Eleverne vil også opleve færre timer, hvor der er to lærer/pædagoger og at flere timer bliver 

aflyst, da der ikke er mulighed for vikardækning. 

 

Konsekvens for personale: 

Der reduceres svarende til ca. 17 fuldtidslærerstillinger. Der vil blive et behov for at øge 

lærernes årlige undervisningstimetal, og dermed mindre tid til teamforberedelse, individuel 

forberedelse, skole-hjem samarbejde, faglig ajourføring m.m. 

 

Personalet vil på flere skole opleve øget brug af samlæsning på tværs af klasser og årgange, og 

at der er mindre mulighed for timer hvor der er to lærer/pædagoger og at flere timer bliver 

aflyst, da der ikke er mulighed for vikardækning. 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Skoleafdelingen 
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Reduktion i normeringstildeling i SFO (5) 
 

Udvalg: BUU 

 

Forslag 5 

 

 Fuld effekt:  

5,0 mio. kr. 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

De reduceres med 5,0 mio. kr. på tildelingen af personaleressourcer til SFO, hvilket svarer til ca. 

5% i det beløb der gives pr. barn som er tilmeldt SFO. Det er forudsat, at der ikke sker 

ændringer i antallet af indmeldte børn, og at forældrebetaling kun forhøjes med den almindelige 

P/L fremskrivning. 

 

Det bør undersøges nærmere i hvilket omfang reduktionen gør det vanskeligt at opretholde en 

minimumsnormering i de yderste åbningstider i de mindre SFO´er. Hvis dette er tilfældet forslås 

enten reduktion i åbningstiden og/eller en tildelingsmodel der yderligere kompenserer de 

mindste SFO´er. 

 

Forældrebetalings andelen, beregnet som de samlede decentrale udgifter i forhold til 

forældrebetalingen vil efter reduktionen være ca. 79 % 

 

Tidshorisont: 

Den skønnede økonomiske effekt af forslaget er afhængigt af hvornår den endelige beslutning 

træffes, primært på grund af de forventede opsigelsesfrister, hvis reduktionen ikke kan 

gennemføres ved naturlig afgang. Hvis beslutningen træffes inden maj 2016 vil den kunne have 

fuld effekt i 2017. 

 

2017 2018 2019 2020 

5,0 mio. kr.  5,0 mio. kr. 5,0 mio. kr. 5,0 mio. kr. 
 

Investeringsbehov: 

Der er ingen investeringsbehov. 

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Børnene vil opleve gennemførelse af færre pædagogiske aktiviteter i fritidstilbuddet, og at der er 

flere børn pr. voksen. 

 

Det kan blive nødvendigt at reducere i åbningstiden, enten generelt eller i de mindste SFO´er. 

 

Konsekvens for personale: 

Reduktionen svarer til ca. 14 fuldtidsstillinger.  

I praksis vil et langt større antal blive berørt, da der meget få fuldtidsstillinger er på SFO 

området. 

Der vil generelt blive oplevet større arbejdspres.  

Mindre mulighed for pædagogiske aktiviteter.  

Endvidere forventes flere stillinger oprettet på et lavere timetal. 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Skoleafdelingen 
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Øget inklusionsgrad i folkeskolens normalundervisning (6) 
 

Udvalg: BUU 

 

Forslag 6 

 Fuld effekt: 

4,0 mio. kr. 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

Inklusionsgraden i folkeskolen normalundervisning er på nuværende tidspunkt under pres, og 

der er en tendens til at procentuelt flere optages i specialklasser m.m. For at bryde denne 

tendens og mindske eksklusionsgraden foreslås at igangsætte forebyggende indsatser med det 

formål at øge inklusionsgraden i folkeskolens normalundervisning. 

 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

0 2,0 mio. kr. 4,0 mio. kr. 4,0 mio. kr. 
 

Investeringsbehov: 

Det foreslås at der investeres 5,0 mio. kr. i at igangsætte forebyggende indsatser, med det 

formål at øge inklusionsgraden på normalområdet. I skemaet er beskrevet bruttobesparelsen. 

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Færre elever ekskluderes til / tilbydes plads i specialklasser m.m. 

 

Øget grad af inklusion i de enkelte klasser 

 

Konsekvens for personale: 

Undervisningen skal tilrettelægges, så der tages hensyn til den/de inkluderede elever og deres 

behov. Det kan endvidere opleves som et større arbejdspres i visse situationer at skulle 

inkludere flere børn. 

 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Skoleafdelingen 
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Besparelse på fritidsundervisning og klub – 

konsekvensberegning (7) 
 

Udvalg: BUU  

 

Forslag 7 

 

 Fuld effekt: 

4,5 mio. kr. 

  

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

Der gennemøres følgende: 

 Stop for Ungdomsskolens opsøgende indsats 1,2 mio. kr 

 Afvikling af alle ungdomsklubber i Silkeborg Kommune bortset fra Alderslyst 

Ungdomsklub. Alderslyst Ungdomsklub reduceres. I alt 1,9 mio kr.  

 Reduktion af rammen i fritidsundervisning 1,4 mio. kr.  

 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

4,5 mio. kr.  4,5 mio. kr.  4,5 mio. kr.   4,5 mio. kr.  
 

Investeringsbehov: 

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

 Kommunens opsøgende indsats på ungeområdet bortfalder. 

 Klubtilbuddet i Silkeborg Kommune, på nær Alderslyst, lukkes. Dette berører 13 

Skoledistrikter. 

 Skaterhallen lukkes, 

 Fritidsundervisningstilbuddet reduceres væsentligt. 

 

Konsekvens for personale: 

Opsigelse af 4 medarbejdere – en vakant lederstilling genopslås ikke. 

60 medarbejdere på klubområdet berøres. De har klubområdet som bibeskæftigelse – eller som 

har kombinationstilling sammen med det lokale fritidstilbud på skolerne. 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

Nedlæggelse af opsøgende team betyder, at Ungdomsskolen ikke længere kan deltage i 

afhøringer af unge for familieafdelingen. 

 

Da reduktionen vil medføre en begrænsning i  indsatsen i forhold til udsatte unge skal 

konsekvenserne afstemmes med tilpasninger inden for Arbejdsmarkedsudvalgets område. 

 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Skoleafdelingen  
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Lukning af Fritidsgården (8) 
 

Udvalg: BUU  

 

Forslag 8 

 Fuld effekt: 

0,7 mio. kr. 

 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

Fritidsgården er et besøgssted for Silkeborg Kommunes børne- og ungeinstitutioner. 

Fritidsgården har store inde- og udendørsarealer med bl.a. BMX-cykelbane, gocart-race, 

minimotorcrosscykler, mooncars og ridning. Herudover har de et større dyrehold. 

Det er gratis for institutionerne at besøge Fritidsgården. 

Fritidsgårdens budget er på 0,7 mio. kr.  

Forslaget går på at lukke Fritidsgården. 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

0,7 mio. kr.  0,7 mio. kr. 0,7 mio. kr.  0,7 mio. kr.  
 

Investeringsbehov: 

Der er ikke noget investeringsbehov 

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Børn og unge i Silkeborg kommune vil ikke længere kunne opleve de aktiviteter der finder sted 

på Fritidsgården. Der vil nok kun i mindre omfang blive arrangeret ture til lignende 

aktivitetssteder i andre kommuner. 

 

Konsekvens for personale: 

Der er pt. ansat 1,5 medarbejder på Fritidsgården 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

Silkeborg Kommunes børne- og ungeinstitutioner vil miste et, for dem, gratis besøgssted.  

 

Hvis der skal findes lignende aktiviteter, vil de fleste skulle køre længere efter det, samt at der 

vil være en brugerbetaling. 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

Den kan medføre en øget udgift for børne- og ungeinstitutionerne, hvis de vælger at betale for 

et lignende tilbud andre steder 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Skoleafdelingen 
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Reduktion på ledelse og administration centralt og decentralt, 

herunder pædagogisk udvikling og PPR (9) 
 

Udvalg: BUU 

 

Forslag 9 

 

 Fuld effekt: 

2,1 mio. kr. 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

Der foretages følgende reduktioner på ledelse og administration central og decentral, herunder 

Pædagogisk udviklingssektion og PPR. Der reduceres med: 

a) 1 fuldtidsstilling i Pædagogisk Udviklingssektion 

b) 2 fuldtidsstillinger på skolernes decentrale administrationer 

c) 2 fuldtidsstillinger på skolernes decentrale ledelse 

 

Tidshorisont: 

Den skønnede økonomiske effekt af forslaget er afhængigt af hvornår den endelige beslutning 

træffes, primært på grund af de forventede opsigelsesfrister, hvis reduktionen ikke kan 

gennemføres ved naturlig afgang. Hvis beslutningen træffes inden maj 2016 vil den kunne have 

fuld effekt i 2017. 

 

2017 2018 2019 2020 

2,1 mio. kr.  2,1 mio. kr. 2,1 mio. kr. 2,1 mio. kr. 
 

Investeringsbehov: 

Der er ingen umiddelbare investeringsbehov 

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Reduktionen på ledelse, administration og supportfunktioner vil hovedsagligt kun indirekte 

påvirke den enkelte borger/bruger.  

 

Det vil dog påvirke lærere og pædagogers mulighed for at prioritere deres tid til løsning af 

kerneopgaven, og ledelsens mulighed for pædagogisk ledelse. 

 

Konsekvens for personale: 

a) Neddrosling af opgaven med at understøtte skolerne i at arbejde med 

fællesskaber/inklusion 

b) Øget centralisering og ensartethed af skolernes økonomistyring og administrative praksis, 

samt mindre selvforvaltning på den enkelte skole 

c) Tilpasning af ledelsesomfanget på fritidsdelene, mindre ledelseskraft samlet 

 

Reduktion i stillingsantallet og/eller nogle der bliver sat ned i tid 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

Tilpasning af servicering af øvrige afdelinger, skoler og politisk udvalg 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Skoleafdelingen 
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Stop for betaling af leje til Nordvestbadet, idet aktiviteten 

ophører (10) 
 

Udvalg: BUU 

 

Forslag 10 

 Fuld effekt: 

0,6 mio. kr. 

 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

I forbindelse med besparelserne i 2010, besluttede Byrådet at stoppe svømmeundervisningen i 

4. klasse. Dog med den undtagelse, at skoleområdet fortsat skulle betale 0,6 mio. kr. til Kultur 

og Fritid, svarende til lejen af Svømmecenter Nordvest. 

I skoleåret 2014/15 var der 8 skoler, som samlet bookede ca. 300 timer i Svømmecenter 

Nordvest. Forslaget går ud på at stoppe denne aktivitet. 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

0,6 mio. kr. 0,6 mio. kr.  0,6 mio. kr.  0,6 mio. kr.  
 

Investeringsbehov: 

Der er ikke noget investeringsbehov 

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Der er ingen skoler, som har mulighed for gratis at booke svømmetider ved Svømmecenter 

Nordvest. Dermed vil en del elever ikke længere have mulighed for at deltage svømning i skole 

eller SFO. 

 

Konsekvens for personale: 

Det har ingen personalemæssige konsekvenser på skoleområdet 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

Svømmecenter Nordvest mister en del brugere i dagtimerne, hvor der i forvejen ikke er mange 

brugere. 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget mister en årlig indtægt på 0,6 mio. kr. Der er indledt dialog 

med Kultur- og Borgerserviceafdelingen. 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Skoleafdelingen 
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Stop for leje af STIFF hallen i Sorring (11) 
 

Udvalg: BUU 

 

Forslag 11 

 

 Fuld effekt: 

0,1 mio. kr. 

 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

Skoleafdelingen har på vegne af Sorring Skole lejet STIF Hallen i Sorring én dag om ugen i 6 

timer. Herudover er der en pulje på 14 timer, som kan benyttes til emneuger eller lign. 

Kontrakten udløber 30. april 2017 uden varsel, men kan genforhandles inden. 

Forslag går på at lade kontrakten løbe ud og ikke genforhandle en ny. 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

0,1 mio. kr.  0,1 mio. kr. 0,1 mio. kr.  0,1 mio. kr.  
 

Investeringsbehov: 

Der er ikke noget investeringsbehov 

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Eleverne på Sorring Skole mister muligheden for at benytte STIF Hallen i forbindelse med 

idrætsundervisningen. Sorring Skole har en nyrenoveret gymnastiksal, så der er stadig mulighed 

for indendørs idrætsundervisning på skolen. 

 

Konsekvens for personale: 

Det har umiddelbart ingen personalemæssige reduktioner på skoleområdet 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

STIF-Hallen mister en bruger i dagtimerne, hvor der i forvejen ikke er mange brugere, og 

dermed også en indtægt. 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

Det har ingen konsekvens for andre afdelinger eller bevillinger. 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Skoleafdelingen 
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Afprøvning af ”Herning-modellen” som et særligt projekt i 

Alderslyst skoledistrikt (12) 
 

Udvalg: BUU 

 

Forslag 12 

 

 Fuld effekt: 

1,0 mio. kr. 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

 

Herning-modellen har til formål at arbejde for at børn og unge i socialt udsatte positioner så vidt 

muligt opnår at få et almindeligt hverdagsliv, være en del af fællesskabet og udvikle sig til aktive 

demokratiske medborgere. Et centralt element er at nedtrappe indsatsen for at holde fokus på at 

normalisere børns situation så meget som muligt. 

For at kunne styrke koordinering af indsatsen og foretage en hyppigere opfølgning etableres som 

et særligt projekt et tværfagligt distriktsteam i et udvalgt område i kommunen (Alderslyst). Det 

giver mulighed for en forstærket opsporing og dermed at der kan sættes tidligere ind i forhold til 

problemudvikling. Midlet er at brugere flere ressourcer på familierådgivere, PPR-psykologer og 

sundhedsplejersker (med hovedvægt på socialrådgivere). 

 

Tilsammen skal det sikre en mere forebyggende, målrettet og tilpasset indsats. Det er en kendt 

problematik, at fokus hos pressede familierådgiverene bliver på at iværksætte støtte, således at 

børn og unge med problemer kan få hurtig hjælp. Til gengæld er der mindre tid og 

opmærksomhed på opfølgning og på vurdering af, hvornår der er behov for justering, og 

hvornår støtten har nået sit mål.  

Initiativet betyder, at der skal ansættes 2 ekstra rådgivere, ½ sundhedsplejerske og ½ PPR 

medarbejder. Den samlede investering giver over tid en besparelse på familieområdet på 1,0 

mio. kr. samt en forventet mindre besparelse på skoleområdet. Den samlede investering på 1,3 

mio. kr. er indarbejdet i nedenstående tal. 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

-0,8 mio. kr. -0,3 mio. kr. +0,7 mio. kr. +1,0 mio. kr. 
 

Investeringsbehov: 

 

Modellen betyder, at antallet af børnesager hos den enkelte familierådgiver max bør være 20-25 

sager. Konkret skal der investeres 1,0 mio. kr. til 2 rådgivere og ½ sundhedsplejerske (Børne- 

og Familieafdelingen), samt 0,3 mio. kr. til ½ PPR-medarbejder (Skoleafdelingen). 

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

 

Borgerne vil opleve at den kommunale støtte sættes ind tidligere, mere målrettet, bedre 

koordineret og mere helhedsorienteret. Samt at borgerne i højere grad er inddragede og 

medskabende i løsningen af egne problemstillinger. 

 

Konsekvens for personale: 

 

Hernings erfaring med tiltaget er, at personalet oplever at komme ”fælles og forlæns” ind i 

sagerne, at de har ”planlagt travlt” frem for at udøve brandslukning og håndtere 

akuthenvendelser. 
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Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

 

Øget brug af inddragende netværksmøder. 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger:  

 

Der vil på sigt kunne forventes en mindre besparelse på skoleområdet. Denne besparelse er 

indarbejdet i et forslag fra Skoleafdelingen, som indebærer færre udgifter på 

specialundervisningsområdet gennem en inklusionsfremmende indsats i folkeskolen. 

  

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

 

Børne- og Familieafdelingen og Skoleafdelingen. 
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Alternativ til anbringelse/OK barndom hos mor og far (13) 
 

Udvalg: BUU 

 

Forslag 13 

 

 Fuld effekt: 

1,0 mio. kr. 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

 

Initiativets hovedformål er at styrke den samlede familie, gennem en udviklingsorienteret, 

støttende og kompenserende indsats, således at flere børn vil kunne forblive i deres hjem 

sammen med deres forældre. En anbringelse uden for hjemmet kan dermed undgås. Derved vil 

der kunne spares penge, samtidigt med at vi forbedrer børnenes og familiernes liv. Dette sker 

gennem en bred vifte af tiltag, hvor målet er, at de deltagende familier får mulighed for at 

opbygge ressourcer, der sætter dem i stand til at varetage de opgaver, som alle børnefamilier 

står over for. Tiltaget giver kun mening hos forældre, som ikke har givet op, og som evner at 

arbejde positivt med. 

  

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

-1,0 mio. kr. 0,0 mio. kr. +0,5 mio. kr. +1,0 mio. kr. 
 

Investeringsbehov: 

 

For at kunne arbejde mere intensivt i de familier, hvor børnene er i risiko for at blive anbragt, 

skal der tilføres 2,5 mio. kr. Dette vil dække lønudgifter til medarbejdere og forebyggende 

foranstaltninger (primært i Familiecentret og i Ungecenteret), samt evt. følgeudgifter, som 

understøtter øget stabilitet i børnenes eller de unges liv. Det kan f.eks. være udgifter til 

fritidsaktiviteter.  

 

Forslaget indebærer et øget behov for koordinering fra de sagsbehandlere, som hjælper de 

berørte familier. Denne indsats er ikke indregnet i ovenstående tal. Merindsatsen forventes 

håndteret indenfor den eksisterende ramme på bevilling 14. 

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

 

Såfremt familierne kan støttes i at forblive samlet vil disse familier undgå at blive splittet, med 

de risici det indebærer i form af identitetstab, kriser og yderligere social udsathed.  

Familierne vil opleve en øget sammenhæng og større målrettethed i indsatsen. I Odense 

Kommune, hvor indsatsen allerede kører, undgås anbringelse hos 60 % af de indskrevne 

familier. I Silkeborg forventes det, at 12 familier vil modtager hjælpen, når indsatsen er fuldt 

implementeret. 

  

Konsekvens for personale: 

 

Personalet hos de berørte leverandører skal justere på deres arbejdsmetoder og udvikle nye 

samarbejdsformer. Der ansættes i alt 5-6 medarbejdere. Vi forventer, at en del af de nye 

medarbejdere vil kunne rekrutteres fra UC Knaps Minde. 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

 

Det forventes at der vil være behov for øget koordinering, således at familierne oplever en mere 

sammenhængende indsats. 
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Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

 

Ingen. Når m2 optimeres/ikke længere anvendes vil det have betydning i forhold personalet i 

teknisk service og rengøring. 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

 

Børne- og Familieafdelingen. 
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Nedlæggelse af døgnpladserne på UC Knaps Minde (14) 
 

Udvalg: BUU 

 

Forslag 14 

 

 Fuld effekt: 

2,0 mio. kr. 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

 

Forslaget går ud på at lukke de resterende døgnpladser i tilbuddet UC Knaps Minde. Det 

forventes at vi maksimalt vil benytte to helårspladser på tilbuddet og det gør det urentabelt. Der 

er afsat et rammebeløb på 3,6 mio. kr. til at kunne have 4 pladser til rådighed. Det vurderes at 

vi vil kunne gør brug af andre anbringelsesmuligheder for de børn og unge som i dag bliver 

anbragt på UC Knaps Minde. Således vil to årspladser fordelt på en døgninstitutionsplads og en 

anbragt i familiepleje beløber sig til ca. 1,5 mio. kr. og besparelsen forventes at kunne være på 

2 mio. kr. 

 

 

 

2017 2018 2019 2020 

+2,0 mio. kr.  +2,0 mio. kr.  +2,0 mio. kr.  +2,0 mio. kr.  
 

Investeringsbehov: 

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Såfremt anbringelsen ikke kan ske i familiepleje, vil vi skulle give køb på nærhedsprincippet, og 

dermed ikke kunne sikre børn og unge en lokal forankring. Nærhedsprincippet gør at vi kan 

opretholde den hverdag de anbragte indgår i. Det muliggør også en større inddragelse af 

forældrene når deres børn er anbragt i nærheden. Derudover vil det ikke få konsekvens for 

barnet/den unge/forældrene.  

 

Konsekvens for personale: 

En nedlæggelse af døgnpladserne vil medføre nedlæggelse af de stillinger, som vedrører 

døgndækningen. Til gengæld vil der blive behov for en øget indsats omkring forslaget ”Alternativ 

til anbringelse/ok barndom hos far og mor” såfremt det vælges. Det fremgår af dette forslag, at 

det indebærer ansættelse af 5–6 medarbejdere. 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

 

Når m2 optimeres/ikke længere anvendes vil det have betydning i forhold personalet i teknisk 

service og rengøring. 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

 

Børne- og Familieafdelingen. 
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Ændring af gæstepasningen i Dagplejen (15) 
 

Udvalg: BUU 

 

Forslag 15  

 

 Fuld effekt: 

0,7 mio. kr. 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

 

I Dagplejen er ansat 15 medarbejdere som gæstedagplejere. Pladserne ved disse dagplejere 

benyttes i forbindelse med sygdom, afspadsering, ferie osv. blandt de øvrige dagplejere.  

 

De faste gæstepladser afskaffes, og gæstedagplejere bliver i stedet ansat som traditionelle 

dagplejere med fire indskrevne børn. Som alternativ til gæstepladserne indføres ordning, hvor 

der oprettes 65 fleksible pladser. Det indebærer, at 65 dagplejere fremadrettet kun vil have tre 

indskrevne børn. Den sidste plads hos disse dagplejere er fleksibel og kan benyttes til 

gæstepasning.  

 

Som supplement hertil kan laves lokale aftaler med daginstitutionerne, som kan benyttes ved 

længerevarende sygdom hos dagplejeren. Derved har børnene mulighed for at komme samme 

sted hen og være samlet indtil dagplejeren er tilbage.  

 

Den økonomiske gevinst forventes opnået ved: 

 

1. At de fleksible pladser kan benyttes som gæsteplads uden betaling af gæstevederlag. 

2. At de dagplejere, der kun har tre faste pladser, vil være mindre fysisk belastet. De vil 

fortsat passe 4 børn, som de får fast løn for, hvor det ene så vil være et gæstebarn. 

Hermed vil vi få langt færre 5-børns-placeringer, som vi ofte har i dag. Forventningen 

hertil er samtidigt et lavere sygefravær. 

 

Den forventede besparelse ved forslaget er på brutto 914.000. Når der tages højde for det 

resulterende fald i forældrebetaling, giver det en nettobesparelse på 748.620 kr. 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

+0,7 mio. kr. +0,7 mio. kr. +0,7 mio. kr. +0,7 mio. kr. 
 

Investeringsbehov: 

 

Intet. 

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

 

Med den eksisterende gæsteordning kommer alle fire børn ofte samme sted hen, når 

dagplejeren er fraværende. Med forslaget vil forældrene ikke kunne vide sig sikre på, at de kan 

komme til den samme og kendte gæstedagplejer. Endvidere vil børnegruppen bliver splittet op. 

Forslaget vil skabe en udfordring med mange nye relationer for både børn og dagplejerne.  

 

Konsekvens for personale: 

 

Det vil oftere være forskellige gæsteplejere barnet/familien tilbydes at komme til. Dagplejeren 
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vil ikke i samme grad have mulighed for at have kontakt og kendskab til, hvor børnene er i 

gæstepleje. 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner:  

 

Ingen. 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger:  

 

Ingen. 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

 

Børne- og Familieafdelingen. 
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Effektivisering af pladsudnyttelsen i Dagplejen (16) 
 

Udvalg: BUU 

 

Forslag 16 

 

 Fuld effekt: 

0,6 mio. kr. 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

 

Ændret visitationspraksis for at opnå en bedre udnyttelse af dagplejepladserne. Forslaget 

indebærer, at en større del af forældrene kommer til at få en anden plads, end den de har 

ønsket, og oftere en plads uden for eget lokalområde.  

 

Dermed vil færre dagplejere gå med tomme pladser. 

  

Ved en bedre pladsudnyttelse forventes at kunne findes en bruttobesparelse på 700.000 kr. Når 

der tages højde for det resulterende fald i forældrebetaling, opnås en nettobesparelse på 

581.000 kr. 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

+0,6 mio. kr. +0,6 mio. kr. +0,6 mio. kr. +0,6 mio. kr. 
 

Investeringsbehov: 

 

Intet. 

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Den ændrede visiteringspraksis vil betyde, at en række forældre vil få længere transporttid til 

deres dagpleje. For enkelte kan det blive betydeligt længere end i dag. Manglende kendskab til 

den lokale børnehave for både forældre og børn. Det vil betyde, at overgangen mellem dagpleje 

og børnehave bliver sværere for den enkelte familie, da der ikke er samme mulighed for at 

dagplejeren kan aflægge besøg i barnets kommende børnehave. 

 

Borgerne vil opleve det som en serviceforringelse at deres små børn bliver tilbudt pladser 

længere væk fra hjemmet og væk fra kommende legekammerater. Erfaringen viser, at dette vil 

resultere i forældreklager og en større søgning efter alternative pasningsmuligheder i 

nærmiljøet. 

 

Konsekvens for personale: 

Kapacitetstilpasninger, risiko for færre stillinger i dagplejen. 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner:  

Ingen. 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

Ingen. 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Børne- og Familieafdelingen. 
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Opsigelse af lokalaftalen: ”Maks tre børn op til 16 måneder” (17) 
 

Udvalg: BUU 

 

Forslag 17 

 

 Fuld effekt: 

0,3 mio. kr. 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

 

Som udgangspunkt passer en dagplejer fire børn. På baggrund af lokalaftale i Silkeborg 

Kommune kan en dagplejer nøjes med at have tre børn indskrevet, indtil den ældste af de 

indskrevne børn er fyldt 16 måneder. Ofte starter en nyansat dagplejer med to til tre nye børn i 

alderen 8-10 måneder og får derved først det fjerde barn indskrevet, når det ældste barn fylder 

16 måneder. Dagplejeren bliver aflønnet for fire indskrevne børn, selvom der i opstartsperioden 

kun passes tre børn (det er fastlagt i overenskomsten).  

 

Lokalaftalen opsiges. 

 

Besparelsen ved opsigelsen af lokalaftalen vurderes til at være på brutto kr. 350.000 kr. Når der 

tages højde for det resulterende fald i forældrebetaling, opnås en nettobesparelse på 290.500 

kr. 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

+0,3 mio. kr. +0,3 mio. kr. +0,3 mio. kr. +0,3 mio. kr. 
 

Investeringsbehov: 

Intet. 

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Der vil ikke være samme tid til indkøring, og dermed vil tilknytningen mellem dagplejer og barn 

tage længere tid. Det lille barns behov vil ikke kunne tilgodeses i samme omfang, da 

dagplejeren er alene om arbejdet. Hverdagen for det lille barn kan opleves mere stressende, da 

der ofte vil være mere gråd. 

 

Konsekvens for personale: 

Nogle dagplejere vil komme til at passe et barn mere. I forbindelse med pasning af de små børn 

vil ofte foretages flere løft. Dette indebærer en risiko for øget sygefravær grundet belastning på 

bevægeapparatet. Det skal dog pointeres, at der ikke er nogen regler på området i dagplejernes 

overenskomst, der er som nævnt tale om en lokalaftale, som så at sige er indgået i ”bedre 

tider”. 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner:  

Ingen. 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger:  

Ingen. 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Børne- og Familieafdelingen. 
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Afskaffelse af aftenmøder i Dagplejen (18) 
 

Udvalg: BUU  

 

Forslag 18 

 

 Fuld effekt: 

0,6 mio. kr. 

Kort beskrivelse af reduktionsforslaget: 

I den kommunale dagpleje er alle dagplejere ansat med en ugentlig arbejdstid på 48 timer. 

Dette er den effektive tid, som dagplejeren passer børn i. Når dagplejerne skal afholde 

personalemøder, deltage i udviklingsprojekter og kompetenceudvikles foregår det typisk om 

aftenen, hvilket dagplejeren kompenseres for.  

 

Aftenmøderne afskaffes. Det drejer sig i dag om 6 aftenmøder af typisk 3 timers varighed (4 

som afvikles i egne dagplejegrupper og 2 som afvikles som stormøder).  Mødeaktiviteten 

foreslås i stedet afviklet på to nye årlige udviklingsdage for dagplejerne, og i forbindelse med, at 

de er i heldagslegestue. Under de to årlige udviklingsdage vil Dagplejen som udgangspunkt være 

lukket. Udviklingsdagene afholdes på forskellige dage. Forældrene vil i så fald have 

pasningsmulighed i et af de andre områder.  

Udviklingsdagene skal eksempelvis bruges på planlægning af det næste år, fremlæggelse af 

kommende/igangværende projekter og undervisning i førstehjælp (obligatorisk hvert tredje år 

for alle). 

 

Besparelsen ved ændringen vurderes til at være på brutto kr. 735.000 kr. Når der tages højde 

for det resulterende fald i forældrebetaling, opnås en nettobesparelse på 610.000 kr. 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

+0,6 mio. kr. +0,6 mio. kr. +0,6 mio. kr. +0,6 mio. kr. 
 

Investeringsbehov: 

Gennemførsel af reduktionsforslaget er under forudsætning af, at der findes egnede lokaler i 

kommunen med mulighed for heldagslegestue. Der vil således skulle indgås lokaleaftaler med 

forskellige daginstitutioner.  

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Forældrene med børn i Dagplejen vil opleve, at der er to ekstra lukkedage om året. Dette vil ses 

som en serviceforringelse. Der vil som nævnt være tilbud om pasning i andet distrikt. 

 

Konsekvens for personale: 

Forventningen er, at en del af dagplejerene vil foretrække udviklingsdage frem for aftenmøder 

efter en arbejdsdag. 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner:  

Ingen. 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger:  

Ingen 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Børne- og Familieafdelingen. 
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Færre midler pr. medarbejder til implementering af it-strategien i 

Dagtilbud (19) 
 

Udvalg: BUU 

 

Forslag 19 

 

 Fuld effekt: 

0,4 mio. kr. 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

I budget 2016 er afsat 721.000,- til implementering af it-strategien på decentralt niveau i 

Dagtilbud.  

 

Midlerne halveres fra 2017. 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

+0,4 mio. kr. +0,4 mio. kr. +0,4 mio. kr. +0,4 mio. kr. 
 

Investeringsbehov: 

Intet. 

 

Konsekvens for borgere/brugere:  

Overordnet vil reduktionen betyde, at daginstitutionerne ikke kan planlægge samme 

investeringer i forh. til indkøb af eksempelvis nye digitale redskaber til brug i den pædagogiske 

praksis, personlige devices til medarbejdere eller opgradering af det trådløse netværk i 

børnehusene.  

 

En mulig konsekvens af dette er, at institutionernes arbejde med den kommunale it-strategi vil 

blive udfordret i kraft af, at it-infrastruktur og hardware ikke er tidssvarende. 

 

Dette kan af forældre og personale opleves som en forringelse af den it- og mediepædagogiske 

kvalitet, som dagtilbuddene skal levere i fremtiden. 

 

Konsekvens for personale:  

Det vil blive vanskeligere at leve op til medarbejdernes forventning om, at alle medarbejdere i 

dagtilbud får et personligt device. Alt afhængigt af institutionernes lokale prioriteringer kan det 

betyde, at institutionerne skal omlægge deres investeringer, så dækningsgraden hedder 2 

medarbejdere pr. device (2:1 eller 3:1), og/eller institutionen finder billigere alternativer til 

nuværende indkøb. Dette kan også få den betydning, at institutionen i højere grad omlægger 

sine indkøb af hardware med henblik på, at indkøbet mere eksplicit rettes mod børnefladen. Det 

kan umiddelbart opleves OK, men erfaringen er, at medarbejdernes IT-kompetencer påvirkes 

meget af deres egen daglige brug af IT, både fagligt og privat. 

  

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

Intet. 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

Intet. 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Børne- og Familieafdelingen. 
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Ændret dimensionering af den pædagogiske assistentuddannelse 

(20) 
 

Udvalg: BUU 

 

Forslag 20  

 

 Fuld effekt: 

1,2 mio. kr. 

Kort beskrivelse af reduktionsforslaget: 

 

Børne- og Ungeudvalget besluttede i sit møde d. 12/1 2016, at optaget på den pædagogiske 

assistentuddannelse i Silkeborg Kommune fra august 2016 reduceres fra 28 til 17 årselever. 

Beslutningen betyder, at Silkeborg Kommunes udgifter til uddannelsen, når det nye niveau er 

fuldt implementeret fra 2018, vil falde fra 3.700.00 kr. til 2.300.00 kr.  

 

Rent skolemæssigt får forslaget først konsekvens for Social- og Sundhedsskolen fra 2017, fordi 

det er aftalt med skolen, at vi fra og med august 2016 ændrer uddannelsen, således at eleverne 

starter i praktik ude i institutionerne, i stedet for at starte med undervisning på skolen. Det hold 

som starter i praktik til august 2016, starter derfor først på skoledelen i 2017. 

  

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

+0,6 mio. kr. +1,2 mio. kr. +1,2 mio. kr. +1,2 mio. kr. 
 

Investeringsbehov:  

Intet. 

Konsekvens for borgere/brugere:  

 

Intet. 

 

Konsekvens for personale: 

 

Erfaringer viser, at der uddannes væsentligt flere pædagogisk assistent-elever end der 

efterfølgende ansættes i kommunerne. Børne- og Ungeudvalget har på baggrund heraf vurderet, 

at der bør ske en reduktion af optaget til den pædagogiske assistentuddannelse fra efteråret 

2016. 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

 

Intet. 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

 

Med den beskrevne ændring i dimensionering vil 11 personer årligt skulle finde en anden 

uddannelse eller beskæftigelse. Alt afhængigt af om dette er en uddannelse, et job eller 

overførselsindkomst, vil det have forskellig betydning for Silkeborg Kommunes øvrige 

bevillinger. Samtidigt har ændringen naturligvis betydning for økonomien på den lokale social- 

og sundhedsskole. 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

 

Børne- og Familieafdelingen. 
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Afvikling af forsøg med udvidet åbningstid i daginstitutionerne 

(21) 
 

Udvalg: BUU 

 

Forslag 21 

 Fuld effekt: 

0,25 mio. kr. 

Kort beskrivelse af reduktionsforslaget:  

 

Forsøget med udvidet åbningstid i institutionerne ophører planmæssigt d. 31/12 2016. Under 

forudsætning af, at forsøget ikke forlænges, vil den nuværende ramme på 305.000 kr. til 

udvidet åbningstid kunne fjernes. Når der tages højde for det resulterende fald i 

forældrebetaling, opnås en nettobesparelse på 253.150 kr. 

 

I løbet af februar 2016 er forvaltningen klar med tal på, hvor mange børn der rent faktisk har 

gjort brug af de respektive institutioners udvidede åbningstid.  

 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

+0,25 mio. kr. +0,25 mio. kr. +0,25 mio. kr. +0,25 mio. kr. 
 

Investeringsbehov:  

 

Intet. 

 

Konsekvens for borgere/brugere:  

 

Hvis daginstitutionerne vælger at gå tilbage til de tidligere åbningstider, vil det kunne opleves 

som en serviceforringelse for forældre med børn i de pågældende børnehuse.  

 

Konsekvens for personale:  

 

En reduktion i den økonomiske tildeling til daginstitutionerne. 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner:  

 

Ingen. 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger:  

 

Ingen. 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  

 

Børne- og Familieafdelingen. 
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Reduktion i personalenormeringen i daginstitutionerne (22) 
 

Udvalg: BUU 

 

Forslag 22 

 Fuld effekt: 

6,3 mio. kr. 

Kort beskrivelse af reduktionsforslaget: 

 

Det beløb der afsættes i budgettet til løn til pædagogisk personale i daginstitutionerne reduceres 

med 3,5 %. 

 

Reduktionen omfatter tildelingen af lønkroner pr. barn i vuggestuer og børnehaver og er 

beregnet på baggrund af tildelingsmodellen. Den faktiske timereduktion afhænger af lønniveauet 

til medarbejderne i institutionen. På baggrunden af de anvendte gennemsnitslønninger svarer 

reduktionen til ca. 19 stillinger. 

 

Reduktionen berører ikke minimumstildelingen i et børnehus. Reduktion af minimumstildeling er 

medtaget i reduktionskataloget som et selvstændigt forslag. 

 

Besparelse ved reduktionen i normeringen vil være på brutto 7,2 mio. kr. Når der tages højde 

for det resulterende fald i forældrebetaling, opnås en nettobesparelse på 6,3 mio. kr. 

 

Tidshorisont:  

 

Afhængigt af opsigelsesvarsel. 

 

2017 2018 2019 2020 

+6,3 mio. kr. +6,3 mio. kr. +6,3 mio. kr. +6,3 mio. kr. 
 

Investeringsbehov:  

 

Reduktionen medfører, at personalet på stuerne i børnehusene er nødt til at arbejde mere 

sammen om større børnegrupper. Mange børnehuse er bygget og indrettet i en tid med 

væsentligt højere personalenormering (se udviklingen nedenfor). Blandt andet med fysisk 

adskilte mindre stuer, placering af vuggestue- og børnehavegrupper langt fra hinanden og med 

små uhensigtsmæssige og spredte garderober. Disse forholdt er allerede en betydelig udfordring 

med den nuværende normering.  

 

En yderligere reduktion af personalenormeringen vil gøre det nødvendigt at gennemføre 

bygningsmæssige ændringer for i alt 13,8 mio. kr. fordelt på en lang række børnehuse, for at få 

en hensigtsmæssig drift. Der er udarbejdet et bilag, som specificerer hvilke bygningsmæssige 

ændringer, der er nødvendige i de enkelte huse.  

 

Investeringen på 13,8 mio. kr. er ikke indregnet i overstående løbende driftsbesparelse på netto 

6,3 mio. kr. og kan ikke finansieres af nuværende anlægsbudget 

Konsekvens for borgere/brugere:  

 

Siden kommunesammenlægningen i 2007 er personalenormeringen i Gl. Silkeborg Kommunes 

daginstitutioner reduceret med henholdsvis 16,6 % i vuggestuerne og 23,3 % i børnehaverne.  

 

Gennemføres den foreslåede reduktion på 3,5 % vil reduktionen stige til 19,5 % i vuggestuerne 

og 25,9 % i børnehaverne. Jævnfør nedenstående tabel: 
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 2006  
(gl. 

Silkeborg) 

2014  2015  2016  2017 
– 3,5 
% 
timer 
pr. 
barn 

fra 2006 
til 2016 

fra 2006 
til 2017 
ved 3,5 
% 
reduktion 

Vuggestueplads 11,05 8,91 9,22 9,22 8,898 -16,6 -19,5 

Standardnormering til 
en børnehaveplads 

5,81 4,39 4,46 4,46 4,303 -23,3 -25,9 

Tabellen er eksklusiv timer til vikardækning og inklusion. 

 

Reduktionen vil naturligvis medføre mindre voksentid til det enkelte barn, hvilket vil få 

konsekvenser generelt i forhold til børnenes læring og trivsel.  

 

Børne- og Familieafdelingen gennemførte i 2015 en omfattende tilfredshedsundersøgelse blandt 

forældrene på dagtilbudsområdet. Forældrene var gennemgående tilfredse eller meget tilfredse 

både med dagplejen og med daginstitutionerne. Men for daginstitutionernes vedkommende var 

der ét spørgsmål, som for alle institutionernes vedkommende scorede markant dårligere 

tilfredshed end alle øvrige spørgsmål, nemlig spørgsmålet ”Hvor tilfreds er du med den tid 

personalet har til dit barn?”. Her var den samlede tilfredshedsscore 2,96 på en skala fra 1-5 

(hvor 4 er tilfreds og 5 er meget tilfreds). Til sammenligning var scoren 4,06 på spørgsmålet 

”Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns dagtilbud?” 

 

Der er ingen tvivl om, at der blandt forældre og borgere er meget stor opmærksomhed på de 

vilkår vi giver vores små børn. En yderligere normeringssænkning vil møde betydelig modstand. 

 

Der er samtidigt stort forskningsmæssigt belæg for, at afkastet af investeringer/ressourcer 

målrettet vores mindste børn er langt højere end tilsvarende investeringer/ressourcer forbrugt 

senere i børn liv (Heckmanns kurve). 

 

Konsekvens for personale: 

 

Afskedigelser svarende til ca. 19 medarbejdere. Tilpasningen forventes at kunne håndteres ved 

”naturlig afgang”.  

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner:  

 

Ingen. 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger:  

 

Den mindre opmærksomhed i dagtilbud kan have afledte konsekvenser på udgifterne til bevilling 

41 Skole. Flere børn kan få behov for støtte til bl.a. læsning, og der er risiko for, at flere får 

generelle indlæringsproblemer, fordi deres sproglige og sociale udvikling ikke har fået samme 

opmærksomhed i dagtilbuddet. 

 

Når m2 optimeres/ikke længere anvendes vil det have betydning i forhold personalet i teknisk 

service og rengøring. 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  

Børne- og Familieafdelingen. 
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Ny minimumsnormering i daginstitutionerne (23) 
 

Udvalg: BUU  

 

Forslag 23 

 

 Fuld effekt: 

1,1 mio. kr. 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

 

I den økonomiske tildelingsmodel på daginstitutionsområdet findes i dag flere forskellige tiltag, 

hvor daginstitutionerne ud over den normale tildeling gives ekstra timer: 

 

 hvis daginstitutionen består af børnehuse, hvor der passes få børn 

 hvis daginstitutionen består af børnehuse, der har flere bygninger, og hvor den ene af 

bygningerne ligger et stykke væk fra ”hovedbørnehuset” 

 

Disse tiltag fjernes, og der gives en fælles minimumsnormering. Den nuværende 

minimumsnormering er på 212 timer. Minimumsnormeringen reduceres til 200 timer, hvilket 

giver en driftsbesparelse på netto 1.100.000 kr. (efter at der er taget højde for reduceret 

forældrebetaling). 

 

Hvis minimumsnormeringen reduceres yderligere til 190 timer vil der kunne opnås en 

driftsbesparelse på netto 1.279.000 kr. (efter at der er taget højde for reduceret 

forældrebetaling). 

 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

+1,1 mio. kr. +1,1 mio. kr. +1,1 mio. kr. +1,1 mio. kr. 
 

Investeringsbehov: 

 

Med en lavere minimumsnormering vil de mindste børnehuse få sværere ved at få hverdagen til 

at hænge sammen. Reduktionsforslaget kræver derfor, at der gennemføres bygningsændringer, 

som giver de enkelte stuer mulighed for at arbejde tættere sammen.  

 

Der er taget højde for konkrete bygningsændringer i forslaget om en generel 

normeringssænkning, også vedrørende de huse, som i dag er omfattet af minimumsnormeringen 

på 212 timer. Investeringsbehovet er derfor anført under dette forslag. 

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

 

Lavere personalenormering vil opfattes som en serviceforringelse. 

 

Konsekvens for personale: 

 

Lavere personalenormering. 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

 

Ingen. 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 
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Når m2 optimeres/ikke længere anvendes vil det have betydning i forhold personalet i teknisk 

service og rengøring. 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

 

Børne- og Familieafdelingen. 
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Antallet af daginstitutioner reduceres med én (24) 
 

Udvalg: BUU 

 

Forslag 24 

 

 Fuld effekt: 

0,1 mio. kr. 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

 

Antallet af kommunale daginstitutioner reduceres fra 15 til 14. Reduktionen skal ses i 

sammenhæng med, at der på sigt ønskes mindre justeringer af strukturen på 

daginstitutionsområdet. Den nuværende struktur blev indført d. 1/1 2012. 

 

Det vurderes, at nogle børnehuse hører bedre sammen end andre. Som første skridt ønskes 

børnehusene under daginstitutionerne Sydbyen, Midtbyen og Virklund lagt sammen under to 

daginstitutioner. 

 

Med reduktionen vil der blive aflønnet en institutionsleder mindre. Til gengæld vil der skulle 

ansættes en yderligere daglig leder. Besparelsen er udregnet som forskellen mellem 

gennemsnitslønnen for disse to personer. Besparelse vurderes til at være på brutto 100.000 kr. 

Når der tages højde for det resulterende fald i forældrebetaling, opnås en nettobesparelse på 

83.000 kr.  

 

Derudover opnås besparelser på opgavesiden, der ikke umiddelbart reducerer omkostningerne. 

Der vil blive brugt mindre tid, fordi to i stedet for tre institutionsledere bruger tid til driftsmøder, 

strategimøder, bestyrelsesmøder og dialogmøder med politikerne m.v. Derudover reduceres der 

blandt andet med et sikkerhedsudvalg, to tillidsrepræsentanter, et MED-udvalg, en 

inklusionsperson og en person der skal gå til faglige netværk (sprognetværk, mediepædagogisk 

netværk, inklusionsnetværk, plus-pædagog og kulturnetværk). Der vil samtidigt skulle bruges 

mindre tid på budgetopfølgning, kvalitetsopfølgning m.v. 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

+0,1 mio. kr. +0,1 mio. kr. +0,1 mio. kr. +0,1 mio. kr. 
 

Investeringsbehov: 

 

Intet. 

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

 

Reduktionen vil kun have mindre betydning, da de fleste forældre har et godt samarbejde med 

personalet og derfor sjældent har brug for drøftelser med daginstitutionslederen. 

 

Reduktionen vil medføre, at antallet af forældrebestyrelser reduceres med én. 

 

Konsekvens for personale: 

 

Der bliver en institutionsleder mindre og en daglig leder mere. 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

 

Når m2 optimeres/ikke længere anvendes vil det have betydning i forhold personalet i teknisk 
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service og rengøring 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

 

Ingen. 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

 

Børne- og Familieafdelingen. 
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Lukning af en bygning i Daginstitutionen Buskelund (25) 
 

Udvalg: BUU 

 

Forslag 25 

 

 Fuld effekt: 

0,1 mio. kr. 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

 

Driftsoptimering i Buskelund: 

 

Daginstitutionen Buskelund består af to børnehuse: Toften og Højen. Toften råder over 

bygninger på to adresser: Buskelundtoften 5 og Buskelundtoften 6. Sidstnævnte kaldes for 

Gården. 

 

Gården nedlægges, da det vurderes, at der er plads nok til børnene på Buskelundtoften 5 og 

Højen. Lukningen af Gården giver en årlig besparelsen på vedligehold og rengøring m.m. på 

brutto 162.000 kr. Når der tages højde for det resulterende fald i forældrebetaling, giver det en 

nettobesparelse på 134.000 kr. 

 

Tidshorisont:  

 

2017 2018 2019 2020 

+0,1 mio. kr. +0,1 mio. kr. +0,1 mio. kr. +0,1 mio. kr. 
 

Investeringsbehov: 

 

Intet. 

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

 

Tilbuddet til forældrene bliver mindre, men lig øvrige tilbud i kommunen. 

 

Konsekvens for personale: 

 

Der spares ikke personale, da der ikke er givet ekstra normering til Gården. Det har været et 

ønske fra personalet at bevare denne ekstra bygning uden ekstra normering. Når m2 

optimeres/ikke længere anvendes vil det have betydning i forhold personalet i teknisk service og 

rengøring 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

 

Ingen.  

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

 

Hele besparelsen ligger på Bevilling 12, som dog normalt overfører besparelsesbeløbet til 

Bevilling 43, når en enhed nedlægges.  

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

 

Børne- og Familieafdelingen. 
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Driftsoptimering i Daginstitutionen Søhøjlandet (Gjern) (26) 
 

Udvalg: BUU 

 

Forslag 26 

 

 Fuld effekt: 

0,6 mio. kr. 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

 

I Gjern passes børn i to børnehuse: Gjern Børnehus afd. Søndergade og Gjern Børnehus afd. 

Troldbjerg. 

 

Gjern Børnehus afd. Troldbjerg nedlægges, og Gjern Børnehus afd. Søndergade udvides med ca. 

40 pladser. Herigennem opnås en besparelse på såvel minimumsnormeringen, ekstra lønudgift 

til daglig leder og ekstra normering til de første 20 børn. 

 

Besparelse ved driftsoptimeringen vurderes til at være på brutto 707.000 kr. Når der tages 

højde for det resulterende fald i forældrebetaling, opnås en nettobesparelse på 590.000 kr. 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

+0,3 mio. kr. +0,6 mio. kr. +0,6 mio. kr. +0,6 mio. kr. 
 

Investeringsbehov: 

 

Til nybyggeriet forventes et investeringsbehov på 10 mio. kr. Til byggeriet var der oprindeligt 

afsat 4 mio. kr. i 2017 og 6 mio. kr. i 2018. Byrådet besluttede i sit møde den 25/1 2016 at 

fremrykke anlægget, så anlægget nu skønnes at kunne stå færdigt august 2017. 

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

 

Børnehuset Gjern afd. Troldbjerg nedlægges. Det vil nogle forældre være imod.  

 

Konsekvens for personale: 

 

Færre personaletimer og en daglig leder færre. Når m2 optimeres/ikke længere anvendes vil det 

have betydning i forhold personalet i teknisk service og rengøring 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

 

Ingen. 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

 

Bygningen på Troldbjergvej kommer til at stå tom. Børnehuset er bygget på KFUM-spejdernes 

grund. 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

 

Børne- og Familieafdelingen. 
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Driftsoptimering på Daginstitutionen Søhøjlandet (Resenbro) 

(27) 
 

Udvalg: BUU 

 

Forslag 27 

 

 Fuld effekt: 

0,2 mio. kr. 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

 

Resenbro Børnehus består af to forskellige afdelinger: Forårsvej 6 og Skellerupvej 20. 

 

Afdelingen på Skellerupvej nedlægges, og afdelingen på Forårsvej udvides med ca. 25 pladser. 

Herigennem vil der opnås en besparelse på 19 personaletimer pr. uge.  

 

Besparelse ved driftsoptimeringen vurderes til at være på brutto 188.000 kr. Når der tages 

højde for det resulterende fald i forældrebetaling, opnås en nettobesparelse på 156.000 kr. 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

+0,1 mio. kr. +0,2 mio. kr. +0,2 mio. kr. +0,2 mio. kr. 
 

Investeringsbehov: 

 

Til udvidelsen af afdelingen på Forårsvej forventes et investeringsbehov på ca. 4 mio. kr. som 

oprindeligt var afsat i 2017. Byrådet besluttede i sit møde den 25/1 2016 at fremrykke 

anlægsprojektet således at det nu forventes at kunne stå færdigt august 2017. 

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

 

Alle børnene kan passes på samme adresse i Resenbro. Der er stor opbakning til projektet 

blandt forældrene. 

 

Konsekvens for personale: 

 

Der bliver 19 personaletimer færre. Der er stor opbakning til projektet blandt medarbejdere og 

ledelse. Når m2 optimeres/ikke længere anvendes vil det have betydning i forhold personalet i 

teknisk service og rengøring 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

 

Ingen. 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

 

Bygningen på Skellerupvej skal ikke længere benyttes til børnepasning og kan evt. benyttes til 

andet formål. 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

 

Børne- og Familieafdelingen. 
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Reduktion med én konsulentstilling i Udviklingssektionen (28) 
 

Udvalg: BUU 

 

Forslag 28 

 

 Fuld effekt: 

0,4 mio. kr. 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

 

Udviklingssektionens konsulentfunktion på dagtilbudsområdet består af fire konsulenter 

(eksklusiv sektionslederen). Reduktion med én konsulentstilling vil betyde en reduktion på 25 

%. 

 

Reduktionen giver en nettobesparelse på 450.000 kr. Når der tages højde for det resulterende 

fald i forældrebetaling, giver dette en nettobesparelse på 373.500 kr. 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

+0,4 mio. kr. +0,4 mio. kr. +0,4 mio. kr. +0,4 mio. kr. 
 

Investeringsbehov: 

 

Intet. 

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

 

Dagtilbudsområdet vil ikke have mulighed for at deltage i forsknings- og udviklingsaktiviteter på 

samme niveau, som det sker i dag. Konsekvensen for børn i dagtilbud vurderes at være, at den 

allernyeste viden om højkvalitetsdagtilbud ikke i samme grad som i dag vil kunne omsættes til 

praksis i Silkeborg Kommunes dagtilbud. 

 

Konsekvens for personale:  

 

Der nedlægges en stilling. 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

 

Intet. 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

 

Intet. 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

 

Børne- og Familieafdelingen.  
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Takstregulering af § 32 (29) 
 

Udvalg: BUU 

 

Forslag 29 

 Fuld effekt: 

1,1 mio. kr. 

 

 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget:  

Reduktion af taksten på de særlige dagtilbud på Skolegades børnehave og Solsikken med 10 %.  

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

1,1 mio. kr.  1,1 mio. kr.  1,1 mio. kr.  1,1 mio. kr.  
 

Investeringsbehov: 

Der er ikke behov for investeringer for at gennemføre ændringen 

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Der vil være færre medarbejdere til de daglige opgaver, hvilket vil påvirke de aktiviteter, som 

børnene får tilbudt. Endvidere vil det ligeledes få en betydning i forhold til forældresamarbejdet i 

det daglige. 

 

Konsekvens for personale: 

Reduktionsforslaget kan kun gennemføres via reduktion i normeringen på § 32 tilbuddene 

svarende til ca. 3 årsværk. 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

I Silkeborg kommune driver Familieafdelingen halvdelen af de særlige dagtilbudspladser på den 

integrerede institution i Skolegades børnehave. Dermed vil takstreduktionen have indflydelse på 

Familiesektionens dagtilbud.  

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

Bevilling 43 Børn og Familie idet driften af Skolegades Børnehave er på denne bevilling og der 

må forventes en nedgang i normeringen. 

 

Bevilling 16 – idet der sker en reduktion af taksterne vil overheadudgifterne blive mindre og 

dermed vil ”overheadindtægterne” på bevilling 16 blive mindre. 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Handicap- og Psykiatriafdelingen.  

 

 
 

 

 

 

 



41 

 

Udredning og visitation (30) 
 

Udvalg: BUU 

 

Forslag 30 

 

 Fuld effekt: 

0,4 mio. kr. 

 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

Tværfaglig sammenhængende udredningsproces mellem de forskellige aktører (i komplekse 

borgersager) skal sikre en mere grundig udredning, og dermed en øge muligheden for at der 

visiteres til den rigtige indsats med det samme. Forventet effekt ca. 50.000 kr. 

 

Reduktion af serviceniveauet for timeaflastning iht. SEL § 84 med 10 % svarende til 360.000 kr. 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

0,2 mio. kr.  0,4 mio. kr.  0,4 mio. kr. 0,4 mio. kr.   
 

Investeringsbehov: 

Der er ikke behov for investeringer for at gennemføre forslaget.  

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Tiltaget vedr. udredning har en driftsoptimerende effekt. En bedre udredning af borgerens behov 

vil sikre, at der bliver udarbejdet en mere konkret handleplan, og at borgeren modtager en mere 

målrettet indsats. Forventningen er, at dette kan være med til at sikre, at indsatsen bliver mere 

effektiv og dermed billigere på langt sigt.  

 

Reduktion i serviceniveauet for timeaflastning indebærer, at alle nuværende sager skal 

gennemgås og revurderes ift. et nyt serviceniveau. For borgerne vil det konkret betyde, at deres 

bevillinger i gennemsnit vil blive reduceret med én times støtte pr. uge.  

 

Konsekvens for personale: 

Alle sager skal gennemgås og revurderes. De fleste ansættelser på denne ydelse er via 

kontrakter og kontrakterne vil skulle tilrettes jf. de nye bevillinger (dvs. færre kontraktansatte).  

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

Ikke relevant.  

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

Der skal ved gennemgangen af sagerne være stor fokus på, at reduktionen ikke kommer til at 

medføre, at familierne får større behov for anden type aflastning, idet det vil være dyrere i det 

lange løb.  

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Handicap- og Psykiatriafdelingen.  
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Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter (31) 
 

Udvalg: BUU  

 

Forslag 31 

 Fuld effekt: 

0,6 mio. kr. 

 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget:  

Der vil fortsat være skarp fokus på, hvilke borgere der er i målgruppen til ydelser iht. SEL § 41 

og § 42 samt hvilke kompenserende ydelser familierne er berettigede til i forhold til deres barn 

med funktionsnedsættelse.  

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

0,6 mio. kr.  0,6 mio. kr.  0,6 mio. kr.  0,6 mio. kr.  
 

Investeringsbehov: 

Der er ikke behov for investeringer for at gennemføre ændringen 

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

 

Konsekvens for personale: 

Ingen 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

Ingen 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

Ingen 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Handicap- og Psykiatriafdelingen.  

 

 

 

 

 

 

 


