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Socialudvalget 
 
1. Ansvar og opgaver  

 

 

 

 

 

 

2. Budgetandele 

  

 

Der er ingen anlæg under Socialudvalget 

SU 
6% 

Øvrige 
udvalg 
94% 

Udvalgets andel af kommunens samlede 
nettodriftsbudget 

Serviceudg
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1% 

Fordeling af udvalgets nettodriftsbudget 

Udgifter 
88% 

Refusion 
6% Indtægter 

6% 

Udvalgets bruttodriftsbudget opdelt på 
udgifter og indtægter 

Socialudvalget (SU) har følgende ansvarsområder: 
 

· Det børnesociale område 

· Børnehandicapområdet 

· Ungeindsatsen (Hotspot og SSP) 

· Undervisning over 10. klasse for unge (EGU, FGU, STU) 

· Ungdommens uddannelsesvejledning 

· Kvindekrisecenter 
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3. Budgetoversigt 

Beløb i hele 1.000 kr.             Budget  Overslagsår  Overslagsår  Overslagsår  

Netto 2020 2021 2022 2023 

Socialudvalget i alt 218.598 225.374 225.190 225.190 

Ungdommens uddannelsesvejledning 5.247 5.247 5.247 5.247 

STU, EGU, FGU  m.m. 29.849 36.643 36.643 36.643 

Kvindekrisecentre 1.910 1.910 1.910 1.910 

Det børnesociale område 115.556 115.542 115.358 115.358 

Børnehandicapområdet 41.894 41.893 41.893 41.893 

Myndighed 24.142 24.139 24.139 24.139 

Afrundingsdifferencer kan forekomme 
Kilde: Prisme 
 
 

4. Beskrivelse af området 

Myndighedsområdet 

Det børnesociale område 

· Rådgivning og vejledning fra Familierådgivningen til børn, unge og forældre i socialt udsatte positioner  

· Supervisionskonsulenter og matchning af plejefamilie og barn/børn. 

· Foranstaltninger i Familiehuset og eksterne tilbud, herunder døgnanbringelse til børn og unge i socialt udsatte 
positioner og deres forældre. 
 

Familierådgivningen varetager servicelovens myndighedsopgaver i forhold til børn og unge i socialt udsatte positioner og 
deres forældre. Afdelingen rådgiver og vejleder, behandler, underretninger, foretager børnefaglige undersøgelser, visiterer 
til støtte i hjemmet og anbringelse udenfor hjemmet. Børn og Ungeudvalget træffer beslutning i sager, hvor forældrene 
ikke giver samtykke. 

Familiehuset er kommunens interne leverandør af foranstaltninger i form af kontaktpersoner, familiekonsulenter, 
familiebehandlere og børnerådgivning. I 2019 er der opstartet et tilbud MMN, der står for mestring med eget netværk. 
Tilbuddet er til den gruppe unge der er på grænsen til en anbringelse eller udsluses efter en anbringelse. 
 
Aflastning og døgnanbringelse foregår i netværksfamilier, plejefamilier og eksterne opholdssteder og døgninstitutioner. 
 
Børnehandicapområdet 
Området varetager visitationen og myndighedsopgaver i forhold til børn og unge med nedsat fysisk og/eller psykisk 
funktionsevne. Disse børn og unge kan anbringes udenfor hjemmet i plejefamilier og på opholdssteder/døgninstitutioner, 
herunder kost- og efterskoler, i eget værelse og i socialpædagogiske kollektiver, skibsprojekter m.m., når barnet, den 
unges eller familiens forhold, med baggrund i en undersøgelse og en vurdering er foretaget. Endvidere benyttes 
forebyggende foranstaltninger, såfremt det vurderes, at barnet, den unge eller familien kan afhjælpes i hjemmet eller i 
nærmiljøet. 

Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne kan ydes til familier med børn 
med handicap. Formålet er, at give familierne mulighed for at få dækket disse merudgifter. Den enkelte familie skal selv 
betale den del af udgifterne, som svarer til de udgifter, som familien normalt ville have betalt, hvis barnet ikke havde haft et 
handicap. 
 
Områdernes betaling til og fra andre kommuner vedrører borgere som i medfør af lovens bestemmelser kan og må flytte 
mellem kommuner, og hvor den oprindelige opholdskommune er forpligtet til at betale for udgifterne, såfremt betingelserne 
for at blive visiteret til en ordning er opfyldt.  
 
Ungeindsatsen (HotSpot og SSP) 
Hotspotchefen fungerer som vidensbank og konsulent, der opkvalificerer den strategiske og proaktive kriminalpræventive 
indsats, eksempelvis ved at udarbejde aktuelle politikker, strategier og handleplaner. Igennem en koordineret viden 
omkring kommunes tværfaglige indsatsområder og netværk, sikrer hotspotchefen, at unge med bekymrende adfærd får 
den nødvendige støtte, på det korrekte niveau. 
 
SSP står for Skole – Sociale myndigheder – Politi og har til opgave at være opsøgende og foregribende overfor unge, der 
er i farezonen for kriminalitet og rusmidler. 
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STU 
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse er målrettet unge udviklingshæmmede og andre unge med særlig behov og har til 
formål at udvikle den unges personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i 
voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse. Uddannelsen har pt 80 elever tilknyttet. 
 
Uddannelsesvejledning 

Uddannelsesvejledning giver vejledning til alle unge i grundskolen fra 7. klasse samt i 10. klasse. Alle elever modtager 
kollektiv vejledning, mens individuel vejledning er rettet mod elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate i 8. klasse. 
 
Vejledningen sker gennem en opsøgende og opfølgende indsats, hvor der tilbydes ungevejledning om valg af uddannelse 
og erhverv, hvis de ikke er i gang med, eller har fuldført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse. 
 
Der vejledes også til jobcentret i forbindelse med vejledning til uddannelseshjælpsmodtagere under 30 år, der har fået et 
uddannelsespålæg. 
 
Kvindekrisecenter 
Haderslev kvindekrisecenter er ikke en kommunal institution, og jævnfør § 109 skal Kommunalbestyrelsen  
tilbyde midlertidigt ophold i boformer til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller  
tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Kvinderne kan være ledsaget af børn, og de  
modtager, under opholdet, omsorg og støtte. Haderslev Kommune har til opgave at sørge for psykologsamtaler til de børn, 
der midlertidig har bopæl på krisecentret samt en koordinerende funktion i forhold til bolig, økonomi, arbejdsmarked, skole, 
daginstitutioner, sundhedsvæsen m.m. 
 
Haderslev Kommune skal servicere egne borgere, der får midlertidig ophold på ethvert krisecenter i  
Danmark. Yderligere har Haderslev Kommune til opgave, at sørge for betaling for de ophold kommunes borgere har på 
krisecentrene. 
 
 
5. Udvalgte udvalgsaktiviteter 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udviklingen i sager på det børnesociale område og børnehandicapområdet 
  
Her ses den løbende udvikling i antal sager på det børnesociale område og børnehandicapområdet for 2018 og 2019. 
 
Grøn = Antal børnesociale sager, Gul = Antal børnehandicap sager 
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Børn i plejefamilie eller netværkspleje i Haderslev Kommune 
 
Den økonomiske handleplan har fokus på at netværksanbringelser og hjemmebaserede foranstaltninger øges.  
I grafen til nedenfor ses udviklingen i antallet af udsatte børn og unge tilknyttet plejefamilier eller netværksplejefamilier.  
 
Det samlede antal af plejefamilier til udsatte børn og unge i Haderslev Kommune er siden 2018 steget fra 156 til 167,  
svarende til 7 %. 

Børn og unge på eksterne opholdssteder i Haderslev Kommune 
 
Den økonomiske handleplan lægger op til at reducere antallet af eksterne opholdssteder og i stedet tilbyde intensive 
hjemmebaserede foranstaltninger, fx ”Mestring med eget netværk” i Familiehuset.  
 
I grafen til nedenfor ses udviklingen i antallet af børn og unge tilknyttet eksterne opholdssteder og hjemmebaserede 
foranstaltninger.  

Den nye uddannelsespolitiske målsætning: 

Alle 25-årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller være i beskæftigelse.  

Det betyder, at:  

 - I 2030 skal mindst 90 procent af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse. 

    - I 2030 skal andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet, være halveret.  

   - Alle unge under 25 år, der hverken er i gang med eller har fuldført mindst en ungdomsuddannelse har ret til at få en 

    uddannelsesplan og skal gennem en opsøgende og opfølgende indsats. Tilbydes vejledning om mulighederne for at  

     øge deres formelle kompetencer på kort og på længere sigt.  
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6. Styringsredskaber og lovgivning 

Servicelovens bestemmelser om rådgivning, forebyggende indsatser til børn, unge og deres familier og 

foranstaltninger til børn og unge med særlige sociale behov. Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og 

erhverv samt pligt til uddannelse og beskæftigelse.  

Hovedparten af området under Socialudvalget er rammebudgetteret. 

 

7. Mål, udfordringer og visioner for 2020 

På det sociale område og i Børnehandicap arbejdes der forebyggende og med en netværksinddragende tilgang. 

Serviceområdet har fortsat fokus på økonomi og følger den besluttede handleplan og vil fortsat lave løbende 

justeringer og tilpasninger i metoder og aktiviteter. 

 

Indsatsområder:  

-  arbejdet med momentum i sagsbehandlingen. 

-  nye tilbud i forhold til aflastning for børn i plejefamilier. 

-  ændring i formen og frekvens af samvær for børn der er anbragt. 

-  opdatering af serviceniveauet på Børnehandicapområdet. 

-  gennemgang af alle sager i Børnehandicap, men henblik på sikring kvalitet og overholdelse af serviceniveau. 

 

Serviceområdet arbejder efter nedenstående politiske pejlemærker: 

- børn og ungepolitikken 

- strategi for børn og unge i socialt udsatte positioner 

- sådan forebygger vi kriminalitet 

- dynamisk ungestrategi 

 

I praksis betyder det, at vi fortsat har særligt fokus på: 

- involvering af borgere og deres netværk. 

- samskabelse af løsninger, hvor borgeren er en aktiv part i opgaveløsningen. 

- høj grad af koordinering blandt medarbejdere med henblik på at opbygge relationelkapacitet. 

- fokus på tovholderfunktion, gode overleveringer imellem fagprofessionelle. 

- samlet udviklingsplan for børn og unge i udsatte positioner. 

- fokus på fritidsaktivitet og job. 

- koordineret kriminalpræventiv indsats. 

 

Dynamisk ungestrategi 

Socialudvalget har udarbejdet en dynamisk ungestrategi der blev godkendt i 2019. Den dynamiske ungestrategi er 

tværsektoriel og involverer alle områder der arbejder med unge. Strategien følges løbende op. 

 

Metoder på det specialiserede område 

På det specialiserede børneområde og på børnehandicapområdet er der fokus på: 

- inddragende metoder såsom Familierådslagning og Netværksanbringelser. 

- skærmløsninger; kontakt til borgere, opfølgningssamtaler, børnesamtaler m.m. 

 

Koordineret ungeindsats 

I forbindelse med etablering af det statslige tilbud FGU (forberedende grunduddannelse) er der udviklet en 

arbejdsform så vi kan præstere en koordineret ungeindsats i samarbejde med UU, Jobcentret, Hotspotchef, Det 

Rådgivende Team og Kontaktpersonteamet fra Familiehuset. Målet er, at de unge skal opleve en sammenhæng i de 

tilbud de modtager. Den nye arbejdsform skal afprøves og justeres i løbet af 2020. 

 

Involvering 

Socialudvalget har fokus på involvering og derfor inviteres borgere, råd og foreninger efter behov, bl.a. Handicaprådet 

og rådet for socialt udsatte. 

 

8. Anlæg 

  
Anlægsområder for Socialudvalget (SU) 
 
Beløb hele 1.000 kr.        Nettoanlægsramme  Budget 2020 Overslagsår 

2021 
Overslagsår  

2022 
Overslagsår 

2023 

Socialudvalget i alt - - - - 

Kilde: Prisme 

For en udspecificering af de enkelte anlægsforslag henvises til C2 bilag i budgetmaterialet. 
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Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 
 
 
1. Ansvar og opgaver 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Budgetandele 

  

 

Der er ingen anlæg under Beskæftigelses- og 

Integrationsudvalget 

BIU 
26% 

Øvrige 
udvalg 
74% 

Udvalgets andel af kommunens samlede 
nettodriftsbudget 

Serviceudg
ifter 
11% 

Lovbundne 
udgifter 

89% 

Fordeling af udvalgets nettodriftsbudget 

Udgifter 
75% 

Refusion 
20% 

Indtægter 
5% 

Udvalgets bruttodriftsbudget opdelt på 
udgifter og indtægter 

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (BIU) har følgende ansvarsområder: 
 
Arbejdsmarkedsområdet har følgende hoveddriftsenheder: 

· Jobcenter 

· Ydelsescenter 

· Integrations- og Modtagecenter 

· Sprogcenter 
 
Forsørgelse til borgere på: 

· Dagpenge 

· Sygedagpenge 

· Kontant- og uddannelseshjælp 

· Førtidspension m.fl. 
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3. Budgetoversigt 

Beløb i hele 1.000 kr. 
Netto Budget 2020 

Overslagsår 
2021 

Overslagsår 
2022 

Overslagsår 
2023 

Beskæftigelses- og 
integrationsudvalget i alt 949.565 940.051 931.799 931.799 

Serviceudgifter 103.829 101.465 95.510 95.510 

Driftssteder under det lovbundne 31.922 31.414 31.414 31.414 

Lovbundne udgifter 733.442 726.799 724.502 724.502 

Tilbud til udlændinge 7.207 8.555 8.555 8.555 

Førtidspensioner 312.351 319.239 314.165 314.165 

Sygedagpenge 73.901 73.399 73.399 73.399 

Sociale formål 3.158 3.158 3.158 3.158 

Kontanthjælp og uddannelseshjælp 103.818 87.012 87.012 87.012 

Revalidering 10.509 10.509 10.509 10.509 

Fleksjob 122.516 124.944 127.721 127.721 

Ressourceforløb og jobafklaring 59.460 59.460 59.460 59.460 

Ledighedsydelse 18.100 18.100 18.100 18.100 

Arbejdsmarkedsforanstaltninger 22.423 22.423 22.423 22.423 

Lovbundne udgifter –  
forsikrede ledige 80.372 80.372 80.372 80.372 

Dagpenge til forsikrede ledige 76.377 76.377 76.377 76.377 

Beskæftigelsesindsats forsikrede    3.995 3.995 3.995 3.995 

Afrundingsdifferencer kan forekomme 
Kilde: Prisme 
 
 

4. Beskrivelse af området 

Arbejdsmarkedsområdet Haderslev varetager alle beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til forsikrede ledige, 
kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere, revalidender, modtagere af integrationsydelse, ledighedsydelse, ledige 
på fleksjob og i skånejob, sygedagpengemodtagere, borgere i ressourceforløb og jobafklaringsforløb samt 
beskæftigelsesrettede opgaver i forbindelse med integrationen af flygtninge og indvandrere.  

Tilsvarende varetager Arbejdsmarkedsområdet alle beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til virksomhederne, herunder 
formidling af arbejdskraft, rådgivning og vejledning, arbejdsfastholdelse, etablering af fleksjob, skånejob, løntilskud, 
virksomhedspraktik, etablering af voksenlærlingeaftaler samt behandling af førtidspensionssager m.v. Ydelseskontoret 
varetager al udbetaling af ydelser til borgerne på arbejdsmarkedsområdet. 

Serviceudgifterne består hovedsageligt af følgende driftsudgifter:  

· Løn til ca. 200 ansatte samt afledte personalerelaterede udgifter så som ansvarsforsikring, uddannelse, inventar, 
mødeaktiviteter m.m.  

· Husleje, el, vand, varme, forsikring og vedligeholdelse vedrørende Hansborgbygningen m.m.  

· Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning m.m. 

· Tilskud fra flekspuljen (ophørende pulje)  

· Lægeerklæringer  

· Konsulentbistand 

· Boligudgifter flygtninge 

· Drift og vedligeholdelse af bygningen lavgade 5-9 

· Puljer/projekter finansieret helt eller delvist af STAR 

· Veterankoordinator 
 

De lovbundne udgifter består hovedsageligt af følgende udgifter: 

· Tilbud til udlændinge omfattet af integrationsperioden herunder integrationsydelse, sprogundervisning, 
beskæftigelsesrettede tilbud samt mentorudgifter 

· Forsørgelse til borgere på førtidspension, sygedagpenge, kontant- og uddannelseshjælp, revalidering, dagpenge, 
ressourceforløb, fleksjob og ledighedsydelse m.m.   
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· Sociale formål herunder hjælp til enkeltudgifter og flytning  

· Arbejdsmarkedsforanstaltninger herunder udgifter til eksterne aktører, tilskud til microfleksjobs, seniorjob over 55 
år, udgifter til mentorordninger samt diverse beskæftigelsesordninger 

· Drift af servicefunktionen og nytteindsats 

· Bygningsmæssig drift af Ole Rømersvej 
 
 

5. Udvalgte udvalgsaktiviteter 

Den kommunale beskæftigelsesindsats bliver i stort omfang tilpasset lokale og landspolitiske målsætninger og 
prioriteringer på området. Ligesom rammevilkårene for udførelsen af den kommunale beskæftigelsesindsats er afhængig 
af den generelle økonomiske konjunkturudvikling. 

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budget for overførelsesudgifter bygger på forudsætningerne i den vedtagede 
indsatsplan hvor der indgår en vurdering af antallet af borgere, der kommer på de forskellige forsørgelsesgrupper.  
Budgettets mængdeforudsætninger opgjort i antal helårspersoner fordelt på forsørgelsesgrupper fremgår af figuren 
nedenfor. 

  

Kilde: Budgetforudsætninger i budget 2020 

 

6. Styringsredskaber og lovgivning 

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har i august 2019 vedtaget en indsatsplan som har tre fokusområder: 1) 
Beskæftigelsesrettet økonomistyring, 2) Beskæftigelsesrettet adfærd og 3) Opfølgning og styring. Dette suppleres af 
beskæftigelsesplanen, der konkret beskriver de indsatser, der iværksættes for jobcentres målgrupper. 

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov 
om aktiv socialpolitik, dog ikke kapitel 10 og 10 a, lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, forskellige 
integrationsfremmende projekter, samt de beskæftigelsesrettede opgaver efter integrationsloven og ydelser knyttet hertil, 
dog ikke §§ 35-39. 
 
 
7. Mål, udfordringer og visioner for 2020 

Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at alle målgrupper skal have en plads på arbejdsmarkedet i det 
omfang det er muligt.   

Beskæftigelsesindsatsen skal samtidig medvirke til, at flest mulige virksomheder og uddannelsesinstitutioner ser 
jobcenteret som en attraktiv samarbejdspartner, og at virksomhederne får den arbejdskraft, som de har brug for. 

Mål, strategi og rammer for den kommunale beskæftigelsesindsats fastlægges i beskæftigelsesplanen. Derudover 
tilrettelægges indsatsen gennem løbende politiske beslutninger og via den årlige budgetlægning.  
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Budgettede helårspersoner i budget 2020 I aldersgruppen 25-64 år i 
Haderslev Kommune er i 75 
% beskæftigelse.  
 
Der er 23.400 arbejdspladser 
i Haderslev Kommune. 
 
Kilde: Kontur 2018 

10.000 borgere i Haderslev 
Kommune pendler til job 
udenfor kommunegrænsen. 
 
7.300 borgere fra andre 
kommuner pendler til job i 
Haderslev Kommune. 
 
Kilde: Kontur 2018 
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8. Anlæg 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anlægsområder for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (BIU) 
 
 
Beløb hele 1.000 kr.        Nettoanlægsramme  Budget 2020 Overslagsår 

2021 
Overslagsår  

2022 
Overslagsår 

2023 

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget  
i alt 0 0 0 0 

Kilde: Prisme 
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Udvalget for Børn og Familier 
 
1. Ansvar og opgaver  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Budgetandele 

  

  

  

UBF 
22% 

Øvrige 
udvalg 
78% 

Udvalgets andel af kommunens samlede 
nettodriftsbudget 

Serviceudg
ifter 

100% 

Lovbundne 
udgifter 

0% 

Central 
refusionsor

dning 
0% 

Fordeling af udvalgets nettodriftsbudget 

Udgifter 
88% 

Refusion 
0% 

Indtægter 
12% 

Udvalgets bruttodriftsbudget opdelt på 
udgifter og indtægter 

UBF 
62% 

Øvrige 
anlæg 
38% 

Udvalgets andel af kommunens samlede 
nettoanlægsbudget 

Udvalget for Børn og Familier (UBF) har følgende ansvarsområder: 

· Kommunal sundhedspleje 0-17 år 

· Dagtilbud 0-6 år og særlige dagtilbud 

· Puljeordninger til privat pasning 

· Folkeskoler 0. – 10. årgang og skolefritidsordninger 

· Ungdomsskole, ungdomsklubber og GOTI 

· Det rådgivende team 
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3. Budgetoversigt  

Beløb i hele 1.000 kr. 
Netto 

Budget 2020 Overslagsår 
2021 

Overslagsår 
2022 

Overslagsår 
2023 

Udvalget for Børn og Familier i alt 798.797 776.874 766.051 764.753 

Folkeskoler  354.960 335.160 322.969 321.671 

Fællesudgifter skolevæsen 169.540 169.520 169.441 169.441 

Ungdomsskolen 4.282 4.283 4.283 4.283 

Sundhedsplejen 10.247 10.248 10.248 10.248 

Fællesudgifter dagtilbud 34.200 33.631 35.181 35.181 

Dagpleje 53.926 53.926 53.926 53.926 

Daginstitutioner 123.209 121.668 121.566 121.566 

Tilskud til puljeordninger 14.609 14.609 14.609 14.609 

Det rådgivende team  
25.512 25.513 25.513 25.513 

Administration og politik 8.310 8.315 8.315 8.315 

Afrundingsdifferencer kan forekomme 
Kilde: Prisme 

 
 

4. Beskrivelse af området 

Udvalget for Børn og Familier varetager opgaver i forhold til børn og unge og deres familier, primært serviceydelser og 
indsatser rettet mod de 0 – 18 årige. 

Serviceudgifterne udgør langt størstedelen af budgettet og består af følgende driftsudgifter: 
 
Sundhed og forebyggelse 

· Sundhedsplejen, som tilbyder individuel vejledning, undervisning, undersøgelser og forebyggende indsatser til 
gravide og børn og unge op til 18 år. 
 

Sundhedsplejen tilbyder bl.a. vejledning og individuel støtte til gravide, spæd- og småbørnsforældre, 
funktionsundersøgelser af børn i den undervisningspligtige alder, generel forebyggelse og sundhedsfremme. Indgår i 
tværsektorielt samarbejde med almen praksis, jordemodercenter og fødegang, socialforvaltning m.fl. Udbyder kursus til 
førstegangsforældre.  Driver i samarbejde med det sociale område Forældreværkstedet for gravide og småbørnsforældre i 
socialt udsatte positioner. 

Dagtilbud 

· Dagpleje til ca. 600 børn fordelt på ca. 140 dagplejere 

· Børnehaver, 0-6 års institutioner, specialgrupper og modtagegrupper til i alt ca. 1.900 børn 

· Tilskud til private puljeordninger og institutioner  
 

Dagplejen er opdelt i distrikter og inddelt i grupper i lokalområderne.  
Daginstitutionerne er enten kommunale eller selvejende. Der er 5 selvejende daginstitutioner samt 10 kommunale 
daginstitutioner fordelt på 25 matrikler/afdelinger. Der er etableret tre ressourceinstitutioner – en i hvert distrikt – hver med 
en specialgruppe for børn med særlige behov i direkte tilknytning til ressourceinstitutionens øvrige børnegrupper. 
 
Kommunen giver tilskud til 2 puljeordninger, 3 privatinstitutioner, private børnepassere og pasning af eget barn til 
sammenlagt ca. 350 børn.  
 
Folkeskoler og skolefritidsordninger 

· 11 almene folkeskoler, hvoraf fire har Ungeunivers. Skolerne er beliggende på 16 matrikler. Der er ca. 5.060 
elever, hvoraf ca. 171 går i specialklasse og 23 er enkeltintegrerede. 

· Skolefritidsordninger på skoler med indskolingsklasser 

· Specialskole for 0.-10. klassetrin med ca. 178 elever, samt en mindre specialskole med ledelsesmæssig 
tilknytning til en almen folkeskole med ca. 27 elever. 

· 10. klasse skole med ca. 160 elever 
 

De almene folkeskoler er opdelt i børne- og junioruniverser for 0.-6. klassetrin og ungeuniverser for 7.-9. klassetrin. Fem 
skoler har specialklasser, og ni har enkeltintegrerede elever. Kommunen indbetaler tilskud til staten for elever på de fem 
friskoler og private grundskoler i kommunen. 

 

Ungdomsskole og klubber m.v. 
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· Haderslev Ungdomsskole, der anvendes af ca. 2.100 unge primært i alderen 14-18 år. Ungdomsskolen står for 
fritidsundervisning, heltidsundervisning, ungdomsklubber og en klub for unge med særlige behov,  Naturskole 
samt varetager ”den lille håndværker” som er undervisningsforløb for alle kommunens 5. og 6.klasser. 
 

Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at uddybe deres kundskaber, dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til 
en indholdsrig tilværelse.  Mange af de 13 ungdomsklubber er placeret i små lokalsamfund. Naturskolen er et tilbud til 
skolelever i 0.-10. klasse.  

Pædagogisk psykologisk Rådgivning, vejledning og øvrig konsulentbistand 

· Pædagogisk Center er en servicefunktion for primært skoler og dagtilbud med tilbud om matematik-, læse, skole- 
og IT-konsulenter, informations- og udlånssamling og kurser. Legeteket udlåner pædagogiske materialer til børn, 
der har brug for ekstra stimulering. 

· Det rådgivende team består af et tværfagligt team i hvert distrikt og et specialrådgivningsteam. Teamet yder 
rådgivning og vejledning, sparring, konsulentstøtte til dagtilbud og skoler, og rådgivning og forebyggende 
indsatser til børn, unge og forældre. Psykologer varetager de pædagogisk-psykologiske opgaver, og teamet 
består herudover af sundhedsplejersker, pædagogiske  konsulenter, fysioterapeuter, familiekonsulenter og 
socialrådgivere.  

· Specialpædagogkorpset er placeret decentralt i 3 kommunale ressourceinstitutioner og yder støtte til børn med 
særlige behov i distriktets dagtilbud. Tale-høre-sprog team yder støtte til alle børn med tale-, høre- og 
sprogvanskeligheder.   
 

Administration 

· Administrative opgaver og pædagogiske konsulentfunktioner i forhold til hele serviceområdet er placeret i 
Pædagogik og Læring. 
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5. Udvalgte udvalgsaktiviteter 

Udvalget for Børn og Familier skal løbende tilpasse sine aktiviteter efter antal af fødsler og børn i forskellige 
aldersgrupper. Flest mulige børn søges inkluderet i de almene tilbud, så de kan indgå i forpligtende fællesskaber i 
lokalområdet sammen med deres jævnaldrende. Læring er et gennemgående tema i alle sammenhænge, da det er en 
forudsætning for, at børnene kan få en aktiv og selvstændig voksentilværelse. 

 

 

 

 

 

6. Styringsredskaber og lovgivning 

Udvalget forvalter kommunens opgaver efter Sundhedsloven Kapitel 36 Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge, 
Dagtilbudsloven, Folkeskoleloven, Ungdomsskoleloven. 
 
Haderslevreformen er styrende for hele udvalgets område. De tværgående principper er større fleksibilitet, stærke 
netværk, faglig specialisering og tværfaglighed. Der er med udgangspunkt i Haderslevreformen udarbejdet strategi på 
folkeskoleområdet ”Læring i Universer”. ”Inklusionsstrategi”, strategi for ”Læring i dagtilbud” og ”Strategi for arbejdet med 
børn og unge i socialt udsatte positioner”.  
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Fødselstal og småbørn 
 
Efter nedadgående fødselstal i flere år, 
var der i 2015 en stigning i antallet af 
fødte børn. 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Danmarks Statistik opgørelse 

over antal fødte og 

befolkningsprognose 2019 

 

Børn med særlige behov 

Udvalget fortsætter arbejdet med at 

udvikle og forbedre  læringsmiljøerne 

med henblik på at ekskludere færre 

elever med særlige behov i den almene 

folkeskole. 

Flere drenge end piger modtager 
specialundervisning, og pigerne starter 
med specialundervisning senere i 
skoleforløbet end drengene. 
 
Kilde: UVM, uddannelsesstatistik 
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7. Mål, udfordringer og visioner for 2020 

Strategierne for udviklingen inden for folkeskoler, dagtilbud og sociale indsatser udgør sammen med udviklingsplaner for 
udvalgets mindre områder en sammenhængende børn- og ungepolitik. 
  
Mulighederne for at etablere større integration mellem dagtilbud og skoler i relevante lokalområder vil forsat blive afsøgt i 
2020.  

 
Serviceområdet arbejder overordnet med implementering af Haderslevreformen med specielt fokus på det relationelle 
samarbejde i Børn og Kultur samt med Børn- og ungepolitikken og de heraf afledte handleplaner.  
 
Dagtilbud og skoler fortsætter arbejdet med de strategiske beslutninger for kvalitetsudvikling, inkluderende læringsmiljøer 
samt evaluering af effekt og kvalitet. 
 
Det arbejdes på, at styrke ungeindsatsen i samarbejde med UU, 10. klasse skolen, Ungdomsskolen, jobcentret og 
Kontaktpersonteamet fra Familiehuset. Målet er at de unge skal opleve en sammenhæng i de tilbud de modtager.  
 
Ligeledes arbejdes der med udmøntning og konkretisering af indsatser til understøttelse af investeringsstrategi på 
skoleområdet med henblik på styrkelsen af almenskolerne, herunder flytning af ressourcer fra specialområdet til 
almenområdet, samt de to praksisvejledere i hvert distrikt.  
 
Endelig arbejdes der i de decentraliserede specialpædagogiske korps med udvikling af indsatser rettet mod vejledning om 
læringsmiljøet til det pædagogiske personale i daginstitutionerne.   
 
 
 
8. Anlæg 

 

 

  

Anlægsområder for Udvalget for Børn- og Familier (UBF) 
 
Beløb hele 1.000 kr.  
Nettoanlægsramme 

Budget 2020 Overslagsår 
2021 

Overslagsår  
2022 

Overslagsår 
2023 

Udvalget for Børn og Familier i alt 63.906 7.000   

Ny skole i sydbyen 63.506 7.000 - - 

Nye daginstitutioner i Haderslev 400    

 
For en udspecificering af de enkelte anlæg henvises til C2 bilag i budgetmaterialet. 
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Udvalget for Kultur og Fritid 
 
1. Ansvar og opgaver  

 

 

 

 

 

 

2. Budgetandele 

  

  

  

UKF 
3% 

Øvrige 
udvalg 
97% 

Udvalgets andel af kommunens samlede 
nettodriftsbudget 

Serviceudg
ifter 

100% 

Fordeling af udvalgets nettodriftsbudget 

Udgifter 
75% 

Refusion 
3% 

Indtægter 
22% 

Udvalgets bruttodriftsbudget opdelt på 
udgifter og indtægter 

UKF 
3% 

Øvrige 
anlæg 
97% 

Udvalgets andel af kommunens samlede 
nettoanlægsbudget 

Udvalget for Kultur og Fritid (UKF) har følgende ansvarsområder: 
 
Kultur og Fritid har følgende hoved driftsenheder: 

· Talent 

· Idræt 

· Kultur 

· Fritid 

· Administration 

· Institutioner 
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3. Budgetoversigt 

Beløb i hele 1.000 kr. 
Netto 

Budget  
2020 

Overslagsår 
2021 

Overslagsår 
2022 

Overslagsår 
2023 

Udvalget for Kultur og Fritid i alt 95.948 94.245 93.579 93.579 

Talent 2.068 2.068 2.068 2.068 

Idræt 21.520 21.477 21.476 21.476 

Kultur 20.158 18.563 17.949 17.949 

Fritid 1.040 1.040 1.040 1.040 

Administration 6.020 6.020 5.969 5.969 

Institutioner 45.142 45.077 45.077 45.077 

Afrundingsdifferencer kan forekomme 
Kilde: Prisme 
 
 
 
 

    4. Beskrivelse af området 

Udvalget for Kultur og Fritid er ansvarlig for Haderslev Kommunes kultur- og fritidsaktiviteter og samarbejdet med staten, 
regionen, andre kommuner samt kommunens institutioner, de mange frivillige foreninger, organisationer og aktive 
enkeltpersoner.  
 
Udgifterne på området fordeles til: 
 

· Decentrale kommunale enheder: Kulturhus Bispen, Haderslev Musikskole, Historie Haderslev, Vojens Hallerne, 

TalentCenter Haderslev og Haderslev Idrætscenter 

· Kommunale idrætsfaciliteter som klubhuse, haller og udeanlæg 

· Selvejende idrætsinstitutioner som f.eks. StreetDome og de selvejende haller 

· Tilskud til folkeoplysende aktiviteter: Lokaletilskud, medlemstilskud, kursustilskud, aftenskoletilskud og 

udviklingspuljen  

· Tilskud på kulturområdet til Teatret Møllen, Forsøgsscenen, Kulturhuset Harmonien, Vojens Kultur- og Musikhus, 

Kultursamvirket, Trekantområdets Festuge, Dansk- Tysk Kulturaftale m.m. 

· Renoverings- og facilitetspuljer samt diverse ansøgningspuljer til konkrete aktiviteter  

· Eliteidrætten i forhold til Team Danmark samarbejdet 

Der er op mod 50 kommunale faciliteter, som driftes inden for området, og godt 80 selvejende eller foreningsejede 
faciliteter, som modtager driftstilskud.  
 
Herudover varetages opgaver og projekter så som udvikling og drift af faciliteter, styring af grønne områder, grejbank, 
udvikling af kulturaktiviteter, Dansk-Tysk Kultursamarbejde og Get2Sport, Motorbyen Vojens, Genforeningen 2020 og 
meget mere. 
 
I Kultur og Fritid samt de decentrale institutioner, udbetales der løn til ca. 200 medarbejdere, omfattende fastansatte, 
vikarer/timelønnede samt fleksjobber. Lønbudgettet udgør ca. 53 % af det samlede budget. 
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5. Udvalgte udvalgsaktiviteter 

Opgavevaretagelsen på kultur- og fritidsområdet foregår inden for rammerne af de politiske visioner og lovgivningen. I 
styrelsesvedtægten er følgende kompetenceområder angivet: Kultur og fritid, eliteidræt, bibliotek, musikskole, arkiv og 
kulturinstitutioner. 
 
Området løftes i samarbejde med en række aktører inden for kultur- og fritidslivet, og serviceområdet har bl.a. opgaver i 
relation til følgende udvalg og sammenslutninger: 
 

· Idrætssamvirket 

· Kultursamvirket 

· Fritidssamvirket 

· Samvirket for Arkiv- og Museumsområdet 

· Haderslev Ungdomsråd 

· Fællesrådet for Kultur- og fritidsområdet 

· Foreningen for Sportsakademiet 

· Bispens brugerråd 

· Diverse bestyrelser og selvejende institutioner 

 

 

I figuren herunder ses den procentvise fordeling af budget 2020 på Kultur og Fritidsområdet. Fordelingen tager 

udgangspunkt i Kultur og Fritidspolitikken. 
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47% 

Talent
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Kultur

Fritid

Administration

Institutioner

 
Der er ca. 110 godkendte 
folkeoplysende 
idrætsforeninger i 
Haderslev Kommune.  
 

 
Der er ca. 190 øvrige godkendte 
foreninger fordelt på aftenskoler, 
uniformerede korps og øvrige 
foreninger.   
 

 
I 2018 var der 72 elever i Talentcenter, 
fordelt med 62 drenge og 10 piger. 
54 % af deltagerne er fra Haderslev 
Kommune. 
 

 



 

 

Udvalget for Kultur og Fritid 
20 

6. Styringsredskaber og lovgivning 
 
Folkeoplysningsloven, Biblioteksloven og Musikskoleloven bestemmer de lovbundne opgaver på kultur- og fritidsområdet.  
 
Herudover er Eliteidrætsloven, Arkivloven, Teaterloven, Museumsloven og Lov om kulturaftaler relevante lovgivninger for 
det arbejde, der sker på området.  
 
Endelig rummer kommunalfuldmagtsreglerne hjemler til arbejdet inden for kultur, fritid og turisme. 

 
 

7. Mål, udfordringer og visioner for 2020 
 

Kultur- og Fritidspolitikken – Talentmiljøer for alle omhandler visioner og indsatsområder for de tre søjler: Idræt, Kultur og 

Fritid, samt de tre tværgående perspektiver: Talentmiljøer for alle, Frivillighed og Tværgående samarbejder. Politikken er 

bland andet omsat i 16 konkrete handleplaner, som udmønter de forskellige emner.  

 

I 2020 er der desuden følgende markante emner på dagsordenen: 

 

· Genforeningen 2020 

· Forsøg med selvstyrehaller 

· Ny tildelingsmodel for selvejende haller 

· Nye kulturaftaler (Trekantområdet Danmark samt det danske/tyske kultursamarbejde) 

· Ny egnsteateraftale mellem Haderslev Kommune, Teatret Møllen og Kulturstyrelsen 

· Anlægsprojekter 

 
 
 

8. Anlæg 

  

 

 

Anlægsområder for Udvalget for Kultur og Fritid (UKF) 
 
 
Beløb hele 1.000 kr.  
Nettoanlægsramme 

Budget 2020 Overslagsår 
2021 

Overslagsår  
2022 

Overslagsår 
2023 

Udvalget for Kultur og Fritid i alt 3.135 0 0 0 

Museum Sønderjylland – magasinbyggeri 3.135 0 0 0 

 
For en udspecificering af de enkelte anlægsforslag henvises til C2 bilag i budgetmaterialet. 
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Udvalget for Plan og Miljø 

 

1. Ansvar og opgaver  

 

 

 

 

 

 

2. Budgetandele 

  

  

  

UPM 
5% 

Øvrige 
udvalg 
95% 

Udvalgets andel af kommunens samlede 
nettodriftsbudget 

Serviceudg
ifter 

100% 

Fordeling af udvalgets nettodriftsbudget 

Udgifter 
93% 

Indtægter 
7% 

Udvalgets bruttodriftsbudget opdelt på 
udgifter og indtægter 

UPM 
4% 

Øvrige 
anlæg 
96% 

Udvalgets andel af kommunens samlede 
nettoanlægsbudget 

Udvalget for Plan og Miljø (UPM) har følgende ansvarsområder:  
Udvalget for Plan og Miljø beskæftiger sig overordnet set med infrastrukturanlæg, regulering af arealanvendelse, 
natur- og miljøbeskyttelse, samt drift af kommunens egne ejendomme og har derfor en stor berøring med borgeres og 
virksomheders muligheder for aktiviteter. 
 
På myndighedsområdet drejer det sig om opgaver under blandt andet Planloven, Byggeloven, Miljøbeskyttelsesloven, 
Naturbeskyttelsesloven og vejlovgivningen. 
 
Dertil kommer en række driftsopgaver af primært vejområdet og ejendomsområdet, men også drift af de kommunale 
havne og færger samt drift af vandløbsområdet. 
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3. Budgetoversigt 

Beløb i hele 1.000 kr. 
Netto 

Budget Overslagsår Overslagsår Overslagsår 

2020 2021 2022 2023 

Udvalget for Plan og Miljø i alt 180.830 179.537 181.119 178.401 

Fælles 4.628 5.571 5.353 5.353 

Byggeri og Sekretariat 10.726 10.691 10.691 10.691 

Miljø 17.559 16.474 16.474 16.474 

Planlægning 41.675 40.532 42.332 42.114 

Drift 94.842 94.838 94.838 94.838 

Færger 5.035 5.035 5.035 5.035 

Anlæg og Ejendomme 6.366 6.397 6.397 3.897 

Afrundingsdifferencer kan forekomme 
Kilde: Prisme      

 
 
4. Beskrivelse af området 

Arbejdet under Udvalget for Plan og Miljø er organiseret i 6 enheder i Teknik og Miljø: 
§ Byggeri og Sekretariat 
§ Miljø 
§ Planlægning 
§ Drift 
§ Anlæg og Ejendomme 
§ Færger 
 
Området omfatter sektorplanlægningen for udviklingen af affalds-, spildevands- og vandforsyningsområdet, 
vedligeholdelse af vandløb, pleje af naturområder, vedligeholdelse af stier i det åbne land, vandløbsrestaurerings- og 
naturgenopretningsprojekter, myndighedsopgaver vedrørende kystbeskyttelse samt forskellige strategi-, udviklings- og 
politikområder, så som kommune- og byudvikling og varetagelse af bevaringsinteresser. 
 
Derudover omfatter opgaveporteføljen byggesagsbehandling, BBR, ejendomsskat, kort og geodata, færge- og havnedrift, 
anlæg, vedligeholdelse og renovering af kommunens bygninger, drift af veje og grønne områder, vej- og 
anlægsprojektering, trafikplanlægning, trafiksikkerhed, kollektiv trafik og trafikrelaterede myndighedsopgaver. Konkrete 
opgaver med kommunens bygninger udføres direkte under Økonomiudvalgets budget.  
 
Driftsafdelingen varetager overordnet set drift og vedligeholdelse af kommunens veje og grønne områder. Ligeledes 
håndterer Driftsafdelingen en række kommunale idrætsanlæg og enkelte drifts- og vedligeholdelsesopgaver af udenoms 
arealer ved skoler og institutioner mv. 
 
 
5. Udvalgte udvalgs aktiviteter 

Under Udvalget for Plan og Miljø arbejder Teknik og Miljø i disse år på en stadig forbedring af erhvervsklimaet og 
borgernes oplevelse af sagsbehandlingen i kommunen. Der vil være et særligt fokus på at arbejde med 
hovedsagsbehandlerbegrebet, så virksomheder så vidt muligt oplever en gennemgående kontaktperson i deres samlede 
forløb.  

Aktuelt fokuseres der på at skabe gode vilkår for at borgere kan leve et godt liv og virksomheder drive en god forretning 
under respekt for fællesskabet. I denne proces arbejdes der målrettet på at styrke vores tilgang i sagsbehandlingen og 
vores adfærd i det interne samarbejde. 

Derudover er Teknik og Miljø i gang med en proces i forhold til at tilpasse byggesagsbehandlingen til de nye regler i 
Bygningsreglementet.  
 
Ved udarbejdelse af strategiske planer vil der være øget fokus på at afklare ambitionsniveau før det videre arbejde samt 
ændret borgerinvolvering, således at flere metoder anvendes alt efter planens indhold.  

6. Styringsredskaber og lovgivning 

Udvalget for Plan og Miljø varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver efter bl.a. Vejloven, 
Naturbeskyttelsesloven, Miljøbeskyttelsesloven, Planloven og Byggeloven. 
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Som et led i arbejdet med konkret at skabe værdi for borgere og erhvervsliv arbejdes der på at skabe styringsværktøjer, 
der bl.a. måler på sagsbehandlingstider samt oplevelsen af medarbejdernes kompetencer, afdelingens tilgang til dialog, 
løsningsfokus mv. 

 
 

7. Mål, udfordringer og visioner for 2020 

Mål 
 
Teknik og Miljø vil fortsat have fokus på at sikre erhvervslivet og borgerne en effektiv, kompetent og helhedsorienteret 
sagsbehandling, hvor samtidige aktiviteter med fokus på én fælles deadline generelt sikrer kortere tidsforløb og oplevelsen 
af ”én indgang og et svar”.  
 
Teknik og Miljø vil arbejde videre med borgerinvolvering i et bredere perspektiv og anvende flere forskellige platforme, 
herunder udnytte Høringsportalen til øget åbenhed og inddragelse.  
 
Økonomiske udfordringer 

Udvalgets udfordring i 2020 er at imødekomme den øgede efterspørgsel på plangrundlag og deraf afledte følgeopgaver 
indenfor fag såsom miljø, trafik og byggetilladelser. Dette forventes håndteret ved omfordeling af ressourcer.  
 
Vision for Teknik og Miljø 
 
Vi vil kendes som dem, der skaber muligheder for at 
§ Mennesker kan leve et godt liv 
§ Virksomheder kan skabe en god forretning 
… under respekt for fællesskabet. 
 
 
8. Anlæg 

Anlægsområder for Udvalget for Plan og Miljø (UPM) 
 

Beløb i hele 1.000 kr. 
Nettoanlægsramme 

Budget Overslagsår Overslagsår Overslagsår 

2020 2021 2022 2023 

Udvalget for Plan og Miljø i alt 4.431 18.970 20.450 20.450 

Byggemodning Starup 0 770 0 0 

Anlægspulje til færdiggørelsesarbejder af boligudstykninger 0 450 450 450 

Masterplan Jomfrusti-projekt (delårsvirkning i 2021) 0 8.000 20.000 20.000 

Banestien, udgifter 4.300 0 0 0 

Banestien, indtægt -1.319 0 0 0 

Trafiksikkerhedsplan 2020 inkl. sorte pletter 1.000 0 0 0 

Vejprojekt Nørreeng Hammelev Vest 0 8.000 0 0 

Moltrup Landevej 0 1.300 0 0 

Rampekrydset, ændret vejbaneforløb fra vest 0 450 0 0 

Erlev Bjerge, buslomme ved ny skole i sydbyen 450 0 0 0 

Kilde: Prisme                    

 
For en udspecificering af de enkelte anlægsforslag henvises til C2 bilag i budgetmaterialet. 
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Udvalget for Sundhed og Forebyggelse 
 

1. Ansvar og opgaver 

 

 

 

 

 

 

 

2. Budgetandele 
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Udvalget for Sundhed og Forebyggelse (USF) har følgende ansvarsområder: 
 

· Aktivitetsbestemt medfinansiering af sygehusydelser og sygesikring 

· Træning og rehabilitering 

· Børne- og Unge-Tandpleje 0-18 år 

· Omsorgs- og specialtandpleje for 0-100+ år 

· Drift af sundhedscentre 

· Sundhedssamarbejde og forebyggelse 

· Støtte til frivilligt socialt arbejde 

· Kommunens sundhedstilbud til medarbejdere 

· Kommunallægefunktion 

· Sundhed på tværs 
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3. Budgetoversigt  

Beløb i hele 1.000 kr.                 Netto 

Budget 2020 
Overslagsår 

2021 
Overslagsår 

2022 
Overslagsår 

2023 

USF i alt 317.263 316.101 316.825 317.572 

Aktivitetsbestemt medfinansiering 239.400 239.400 239.400 239.400 

Kommunalt finansierede regionale 
sundhedsaktiviteter 5.894 5.895 5.895 5.895 

Træning og rehabilitering 27.867 28.569 29.279 30.029 

Tandplejen 24.920 24.684 24.544 24.544 

Sundhed og forebyggelse 19.183 17.554 17.708 17.705 

Afrundingsdifferencer kan forekomme 
Kilde: Prisme 
 
 

4. Beskrivelse af området 

Udvalget for Sundhed og Forebyggelse har en væsentlig rolle i at sikre, at de gode samarbejder om sundhed på tværs 
udvikler sig videre. Det handler om samarbejdet mellem kommunen, sygehusene og almen praksis.  
Samspillet mellem kommunale tilbud og frivillige foreninger er også et af arbejdsfelterne. Udvalget sikrer også 
samarbejdet mellem de forskellige politiske udvalg om sundhedsfremme og forebyggelse på tværs mellem kommunens 
egne forvaltninger. 
 
Udvalget varetager endvidere forvaltning af kommunens opgaver vedrørende: 

 
Aktivitetsbestemt medfinansiering og Sundhedsaftalen 
Sundhedsaftalen er trådt i kraft og udvalget forestår implementering af den nye sundhedsaftale sammen med de andre 
udvalg.  
Den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet er de udgifter Haderslev Kommune skal afholde til 
regionerne for borgere, der bruger sygehuse og almen praksis mm.  
Afregningen af medfinansieringen er i 2019 og 2020 sat på pause og afventer en afklaring af en fremtidig ordning fra 
regeringen.  
 
Kommunalt finansierede regionale sundhedsaktiviteter 
Aktiviteterne på de kommunalt finansierede regionale sundhedsaktiviteter dækker udgifter til specialiseret ambulant 
genoptræning, hospiceophold og udgifter til færdigbehandlede patienter indenfor somatik og psykiatri.  
 
Træning og Rehabilitering 
Træning og Rehabilitering varetager genoptræningen af borgere efter sygehusindlæggelse. Borgeren får en 
genoptræningsplan, som er lavet på baggrund af en lægefaglig vurdering. Derudover varetages også genoptræning uden 
sygehusindlæggelse, som visiteres af kommunen på baggrund af henvendelse fra borger/pårørende/læge eller andre.  
 
Vederlagsfri fysioterapi 
Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi ordineres af lægerne. Fysioterapien er til personer med svært fysisk handicap 
eller varig funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom.  
Vederlagsfri fysioterapi leveres af privatpraktiserende fysioterapeuter. På plejecentrene og på børneområdet er Træning 
og Rehabilitering primært leverandør af vederlagsfri fysioterapi. Borgeren vælger, om der ønskes behandling fra 
kommunal- eller privat praktiserende fysioterapeut. 
 
Tandplejen 
Tandplejen består af omsorgstandpleje, specialtandpleje og tandplejetilbud til børn og unge. I henhold til Sundhedsloven 
skal den kommunale tandpleje tilbyde: 

- Et gratis forebyggende og behandlende tandplejetilbud til alle børn og unge op til 18 år. 

- Et forebyggende og behandlende omsorgstandplejetilbud, til den del af befolkningen, hvis egenomsorg er så 
begrænset som følge af fysisk eller psykisk svækkelse, at man ikke kan benytte det traditionelle tandplejetilbud 

- Et specialiseret tandplejetilbud til den gruppe af psykisk syge og psykisk udviklingshæmmede, der dels ikke kan 
benytte det traditionelle tandplejetilbud og derudover har brug for et mere specialiseret behandlingstilbud end det, 
som omsorgstandplejen kan tilbyde 

 
Sundhedsfremme 
Sundhed og Forebyggelse består af følgende:  
 
Borgernære indsatser 
Dette omhandler tobaksforebyggelse og andre løbende indsatser, som tilpasses efter behov under hensyntagen til de 
strategiske pejlemærker. Således er der indsatser, som bl.a. dækker mental sundhed, livsstilssygdomme, 
overvægtsbehandling, kroniske sygdomme og cancer.  
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Kurser efter Stanford konceptet - Lær at tackle kurser - hvor erfarne borgere underviser borgere og pårørende i bl.a. 
pårørendenetværk, angst og depression samt smerter.  
 
Patientrettet forebyggelse er indsatser rettet mod borgere med kronisk sygdom eks. KOL, diabetes, hjertesygdom, kræft, 
samt rygsygdomme, som her får et kursus med henblik på at lære at leve med og håndtere deres kroniske sygdom. 
 
Frivillige og netværk 
Støtte og facilitering af det frivillige sociale arbejde sker efter servicelovens § 18.  
 
Endvidere er det muligt for frivillige og andre at søge om støtte til aktiviteter under ”Haderslev i bevægelse” 
 
En kommunalansat frivillig-koordinator er bindeled mellem kommunen(og på tværs af afdelinger) og de frivillige. 
 
Sundhedscentre 
Udvalget er ansvarlig for driften af Sundhedscenter Vojens og Sundhedscenter Haderslev. 
 
5. Udvalgte udvalgsaktiviteter 

I diagrammet nedenfor ses fordelingen af budgettet i 2020 på udvalgets område.  

 

 

6. Styringsredskaber og lovgivning 
Området varetages i henhold til Sundhedsloven, Serviceloven endvidere løses også opgaver indenfor andre lovgivninger 
fx arbejdsmarkedsområdet. 
 

 

7. Mål, udfordringer og visioner for 2020 
Sundheds og forebyggelsesområdet er en væsentlig aktør i udviklingen af det nære sundhedsvæsen. Opgaver rykkes fra 
sygehusene til kommunerne, flere ældre borgere og et stigende antal kroniske syge lægger pres på området. Derfor er 
forebyggende indsatser ved implementering af de 3 politiske pejlemærker et væsentligt indsatsområde. 
 
Udvalget vil i 2020 arbejde med implementering af de politiske pejlemærker. 

- Vi vil fremme børn og unges sundhed 

- Vi vil fremme den sociale og geografiske lighed i sundhed 

- Vi vil fremme sundheden blandt ældre borgere 
 
De fysiske rammer er også under pres. 
Udvalget vil derfor også arbejde på bedre fysiske rammer for området.  
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8. Anlæg 

 

Anlægsområder for Udvalget for Sundhed og Forebyggelse (USF) 
 
 

Beløb i hele 1.000 kr. Budget           
2020 

Overslagsår 
2021 

Overslagsår 
2022 

Overslagsår 
2023 

Nettoanlægsramme 

Udvalget for Sundhed og 
Forebyggelse i alt 0 0 0 0 
     

Kilde: Prisme 
 
 
 

For en udspecificering af de enkelte anlægsforslag henvises til C2 bilag i budgetmaterialet. 
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Voksenudvalget 
 
1. Ansvar og opgaver  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Budgetandele 
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Voksenudvalget (VU) har følgende ansvarsområder: 
 

· Senior og Rehabilitering  
o Pasning, pleje og rehabilitering af borgere på plejecentre og i eget hjem 
o Hjemmesygepleje 
o Pasning af døende 
o Aktivitets- og dagcentre 

· Handicap, Socialpsykiatri og Myndighed  
o Botilbud, væresteder, pædagogisk støtte i eget hjem  
o Borgerstyret personlig assistance (BPA-ordninger) 
o Beskyttet beskæftigelse 
o Kontakt og ledsagerordninger 
o Hjælpemidler, Visitationen 
o Dækning af merudgifter samt tabt arbejdsfortjeneste 
o Voksen Special Uddannelse (VSU) og Tale, Høre og Syn (THS) 
o Misbrugsbehandling 
o Forsorgshjem 
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3. Budgetoversigt 

 

  Budget Overslagsår Overslagsår Overslagsår 

Beløb i hele 1.000 kr. 2020 2021 2022 2023 

          

VOKSENUDVALGET 842.181 845.687 860.645 875.725 

          

Senior og Rehabilitering 468.470 476.449 490.956 506.036 

- Øvrige områder 20.074 21.193 22.410 22.410 

- Ældreboliger -8.921 -8.921 -8.921 -8.921 

- Aktivitetsstyring plejecentre 2.480 3.481 4.481 6.481 

- Aktivitetsstyring hjemmeplejen -3.499 9.827 21.076 33.841 

- Sygepleje og Rehabilitering 69.952 68.145 68.923 68.969 

- Fremskudt rehabilitering 5.120 0 0 0 

- Plejecentre 197.649 197.776 197.888 198.003 

- Ældreplejen i eget hjem 185.616 184.950 185.101 185.255 

          

Handicap, Socialpsykiatri & Myndighed 373.710 369.237 369.688 369.688 

- Myndighedsområdet 43.345 43.334 43.335 43.335 

- Køb og salg af pladser  94.737 91.125 91.130 91.130 

- Visitationen 22.623 21.392 21.393 21.393 

- Hjælpemidler 38.654 39.012 39.454 39.454 

- Beskyttet beskæftigelse og Nybo 36.691 36.696 36.697 36.697 

- Handicap 92.461 92.470 92.471 92.471 

- Socialpsykiatri og misbrug 41.163 41.172 41.173 41.173 

- Specialundervisning 4.036 4.036 4.036 4.036 

 
Afrundingsdifferencer kan forekomme 
Kilde: Prisme 
 
 

4. Beskrivelse af området 

Voksenudvalget varetager følgende opgaver indenfor Senior og Rehabilitering samt Handicap, Socialpsykiatri og 
Myndighed. 

Senior og Rehabilitering 
Haderslev Kommune driver 6 kommunale plejecentre og 2 selvejende plejecentre med i alt 359 pladser.  
 
Den løbende drift og det budgetmæssige ansvar ligger hos centerlederen for hvert enkelt plejecenter. Den enkelte borger 
på plejecentret er visiteret af kommunens visitatorer.  

Derudover er der et plejecenter med 58 pladser, der drives af Altiden (Aleris). Det private plejecenter afregnes efter 
visiterede timer med taksten i tilbudsmaterialet. 

Borgere, der har behov for pleje i eget hjem, har mulighed for at vælge mellem private tilbud efter fritvalgsordningen eller 
den kommunale hjemmepleje. Den kommunale hjemmepleje er opdelt i 7 distrikter og ansvaret for det enkelte distrikt 
ligger hos distriktslederen. Distrikterne har tilsammen ca. 1.300 visiterede borgere pr. uge.  

Rehabilitering i hjemmeplejen er en målrettet indsats, hvor hjemmeplejen støtter borgeren til igen at kunne klare flere af de 
daglige gøremål og aktiviteter, der er relevante for borgeren. Det kan være at gå i bad, tage tøj af og på, vaske tøj, gøre 
rent eller at handle ind. Samarbejdet tager udgangspunkt i de mål borgeren sætter sig sammen med personalet. 

Hjemmesygepleje ydes efter lægehenvisning til alle personer, der bor eller opholder sig midlertidigt i Haderslev Kommune. 
Hjemmesygeplejen er delt op i 3 distrikter. 
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Haderslev Kommune har 5 aktivitetscentre og 4 dagcentre. Ansvaret for både aktivitets- og dagcentre ligger hos 
afdelingslederen for Sygepleje og Rehabilitering. Der visiteres ikke timer til aktivitetscentrene og centrene står derfor til fri 
afbenyttelse for de enkelte områders pensionister. Der visiteres timer til dagcentrene. 

De borgere, der bor i ældreboliger, som har behov for hjælp, kan som alle andre flytte til eller fra en anden kommune, 
hvorved der i budgettet er afsat midler til at dække denne omkostning.  

Madservice til beboerne på plejecentrene foretages af plejecentrene, mens madservice til de hjemmeboende visiterede 
borgere kommer fra henholdsvis Elbo I/S, Det Danske Madhus og Hotel Norden. 

Handicap, Socialpsykiatri og Myndighed 

Myndighedsområdet 
Myndighedsområdet omfatter rådgivning og bevillinger til borgere over 18 år med handicap. Handicap der har medført en 
varig og betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og som betyder, at der er behov for kompensation for at kunne 
fungere i hverdagen.  
 
Haderslev Kommune yder tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til 
personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (BPA ordninger). Kommune tilbyder ligeledes 
kontakt og ledsagerordninger således, at mennesker kan deltage i aktiviteter efter eget valg uden for sit eget hjem. Der 
kan ydes tilskud til merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem 18 og 65 år, som opfylder betingelserne 
herfor. 
 
Køb og salg af pladser 
Betaling til og fra andre kommuner vedrører borgere som i medfør af lovens bestemmelser kan og må flytte mellem 
kommuner, og hvor den oprindelige opholdskommune er forpligtet til at betale for udgifterne, såfremt betingelserne for at 
blive visiteret til en ordning er opfyldt.  
 
Hjælpemidler 
Borgere kan ansøge om hjælpemidler til f.eks. bleer, biler, kørestole, proteser og optiske synshjælpemider. På baggrund 
af ansøgning vurderes det, om borgeren opfylder betingelserne for at modtage et hjælpemiddel. 
 
Beskyttet beskæftigelse og Nybo 
Kommunen driver 8 beskyttede værksteder og aktivitets- og samværstilbud med et normeret pladsantal på 160 pladser.  
Værkstederne tilbyder beskyttet beskæftigelse, aktiviteter og samvær til brugerne. De 7 værksteder samarbejder på tværs 
med bl.a. aktiviteter, brugerråd og kurser. Brugere, der er visiteret til beskyttet beskæftigelse, modtager et arbejdsvederlag 
for deres arbejde. Brugerne er personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale 
problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene, jf. § 104 serviceloven. 
Nybo er et bo- og rehabiliteringstilbud til personer med erhvervet hjerneskade. Der er 7 døgnpladser. Der er til Nybo 
oprettet et dagtilbud, som er normeret til 15 fuldtidspladser. Målgruppen er borgere, som har erhvervet en hjerneskade og 
tilbuddet danner rammen om en helhedsorienteret rehabiliteringsindsats til borgere med senhjerneskade. Tilbuddet retter 
sig både mod borgere som bor i eget hjem, og borgere der bor i Bo- og Rehabiliteringstilbuddet Nybo. 

Handicap bosteder/institutioner 
Haderslev Kommune har 13 bosteder med 145 boliger, som er oprettet efter Lov om almene boliger. Der er indgået 
administrationsaftaler vedr. drift af boligerne med boligforeninger. 
Borgerne har behov for megen omsorg, støtte og vejledning i deres dagligdag, og mange har også behov for pleje. 
  
Specialundervisning. 
Voksenspecialundervisning er et tilbud om kompenserende specialundervisning til mennesker med et fysisk eller psykisk 
handicap som følge af funktionsnedsættelser. Undervisningen har som formål at afhjælpe eller begrænse virkningerne af 
den enkeltes funktionsnedsættelse. Der er ikke noget fast fagtilbud hos Voksenspecialundervisning (VSU). 
Undervisningen planlægges ved en individuel samtale, hvor lærer og kursist sammen finder frem til et mål. Der er ca. 45 
kursister. 
 
Socialpsykiatri og Misbrug 
I Haderslev Kommune er der 38 pladser for sindslidende personer fordelt på 3 psykiatriske bosteder. Der beregnes en 
takst pr. døgn pr. beboer ud fra forskellige kriterier bl.a. belastningsgrad. Der findes 3 typer væresteder for socialt udsatte i 
Haderslev Kommune henholdsvis åbne væresteder (Café Regnbuen og Borgercaféen), værestederne for sindslidende 
(Brugerhuset og Kolibrien) og Cafe Parasollen, der er en selvejende institution, som får et driftstilskud af Haderslev 
Kommune. Rusmiddelcentret yder hjælp og støtte til borgere, som har et forbrug af alkohol og stoffer i en sådan grad, at 
borgeren og dennes omgivelse bliver påvirket væsentligt i negativ retning. Der er behandlingsgaranti for både alkohol og 
stoffer på 14 dage.  
 
Haderslev Kommune har et akuttilbud, der råder over 2 akut-værelser med eget bad, en fælles stue og køkken, et 
samtalerum samt et kontor. Lejlighederne har tidligere været tilknyttet bofællesskabet Svanen. Formålet med akuttilbuddet 
er, at borgere med en psykisk lidelse kan opretholde et trygt liv i egen bolig, og derved fastholde sociale relationer og 
centrale aspekter af hverdagen, herunder arbejde og uddannelse.   
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5. Udvalgte udvalgsaktiviteter 

Nedenstående diagrammer viser budgetandele i hele 1.000 kr. fordelt på områder.

 

 

6. Styringsredskaber og lovgivning 

Senior og Rehabilitering 
Området varetages i henhold til serviceloven og sundhedsloven. Plejecentrene og hjemmeplejen er aktivitetsafregnet, 
mens hjemmesygeplejen og hjælpemidler er rammebudgetteret. 
 
Handicap, Socialpsykiatri og Myndighed. 
Området varetages i henhold til serviceloven. Bosteder, væresteder og rusmiddelcentre er rammebudgetterede, mens 
forsorgshjem er aktivitetsafregnet. 
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7. Mål, udfordringer og visioner for 2020 

Senior og Rehabilitering 
Senior og rehabilitering arbejder samskabende om Det gode ældreliv i Haderslev Kommune. Med borgerne i centrum 
tages der udgangspunkt i det aktive medborgerskab og brugerdrevet innovation, hvilket fører til både læring og konkrete 
tiltag. Der arbejdes fokuseret og systematisk med Rehabilitering, for at hjælpe borgere som har, eller er i risiko for at få, 
begrænsninger i funktionsevnen, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv, hvor velfærdsteknologiske løsninger anvendes 
for at øge og understøtte borgernes selvhjulpenhed. Målet er, at borger oplever tiltaget meningsfuldt, som et koordineret 
og sammenhængende forløb, tilrettelagt ud fra borgerens ønsker og livssituation. Der er fokus på nye samarbejdsformer 
og forbedrede patientforløb som en del af udviklingen af opgaverne omkring Det nære sundhedsvæsen. Forebyggelse af 
indlæggelser og genindlæggelser samt fokus på den tidlige og rette indsats er afgørende med blandt andet akutfunktion 
og demensindsatsen som centrale elementer. 
 
Handicap, Socialpsykiatri og Myndighed 

Handicap, Socialpsykiatri og Myndighed har et stærkt fokus på at ydelser og indsatser tilbydes og tilrettelægges med det 

formål at den enkelte borgers muligheder for et selvstændigt liv tilstræbes. Og at hjælpen gives så fleksibelt som muligt 

samtidig med at hjælpen også er en vej til at den enkeltes muligheder for deltagelse i fællesskaber og samfund øges. 

Der er stort fokus på, at mennesker der er udsatte, har handicap eller er psykiske sårbare tilbydes hjælp på egne 
præmisser og at vedkommende er en aktiv part i at forme og udvikle løsninger. Der er fokus på at fortsætte arbejdet med 
hjemløsestrategien og Housing First og herigennem fastholde, at den enkeltes udvikling, selvbestemmelse, kompetence 
og trivsel er kernen i de løsninger, som Haderslev Kommune tilbyder voksne med behov for social støtte, rådgivning og 
vejledning. 

 
8. Anlæg 

 Anlægsområder for Voksenudvalget (VU) 
 
Beløb hele 1.000 kr.        Nettoanlægsramme  Budget 2020 Overslagsår 

2021 
Overslagsår  

2022 
Overslagsår 

2023 

Voksenudvalget i alt 0 0 0 0 

     

Kilde: Prisme 
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Økonomiudvalget 
 

1. Ansvar og opgaver  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Budgetandele 

  

  

 

ØK 
6% 

Øvrige 
udvalg 
94% 

Udvalgets andel af kommunens samlede 
nettodriftsbudget 

Serviceudg
ifter 
72% 

Lovbundne 
udgifter 

25% 

Centrale 
puljer 
3% 

Fordeling af udvalgets nettodriftsbudget 

Udgifter 
81% 

Refusion 
2% 

Indtægter 
17% 

Udvalgets bruttodriftsbudget opdelt på 
udgifter og indtægter 

ØK 
30% 

Øvrige 
anlæg 
70% 

Udvalgets andel af kommunens samlede 
nettoanlægsbudget 

Økonomiudvalget (ØK) har følgende ansvarsområder: 

· Borgerservice 

· Digitaliseringsenheden og IT-afdelingen 

· Jura og Forhandling 

· HR-teamet 

· Sekretariat og Udvikling 

· Borgerrådgiveren 

· Økonomi og Løn 

· Kantineriet – kantinedrift 

· Pedelfunktion og Trykkeri 

· Rengøringstilsyn 

· Fælles udgifter 

· Centrale puljer 
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3. Budgetoversigt 

Beløb i hele 1.000 kr. 
Netto 

Budget 
2020 

Overslagsår 
2021 

Overslagsår 
2022 

Overslagsår 
2023 

Økonomiudvalget i alt 

 
236.033 

 
249.314 245.212 244.449 

Serviceudgifter i alt excl. centrale puljer 170.701 174.339 169.816 168.694 

Lovbundne udgifter  57.550 57.588 57.588 57.588 

Centrale puljer 7.782 17.387 17.809 18.168 
 
Afrundingsdifferencer kan forekomme 
Kilde: Prisme 
 
 

 

 

  

4. Beskrivelse af området 

Afdelingerne under Økonomiudvalget er alle omfattet af den decentrale model. I den decentrale model vægtes 
hensynet til helheden før den enkelte afdeling. Hver afdeling råder over én totalramme, herunder lønsummen, hvilket 
betyder, at afdelingerne selv bestemmer antallet af årsværk, blot lønsummen holdes indenfor afdelingens totalramme. 
 
Fælles stabe består af afdelingerne/enhederne: 

· Kommunaldirektøren/direktørerne, hvor der er budgetteret med personaleudgifter i form af løn- og pension. 
Ligeledes er der et driftsbudget under kommunaldirektøren til personalemæssige arrangementer, 
ledelsesudvikling og diverse. 

· Borgerrådgiveren har som opgave at være vejviser for kommunens borgere i det kommunale system, dvs. 
formidling af kontakt til rette forvaltning/afdeling i kommunen. Borgerrådgiveren kan være med til at genskabe 
kontakten mellem borger og kommune, hvis en konflikt er opstået. 

· Sekretariat og Udvikling varetager sekretæropgaver for Haderslev Byråd, alle udvalgene og direktionen.  

· Økonomi og Løn omfatter økonomifunktionen, som foretager den økonomiske styring under alle kommunens 
udvalg. Derudover omfatter afdelingen kommunes kompetencer indenfor løn, som udbetalingerne hver måned og 
vagtplaner. Yderligere omfatter afdelingen også indkøb- og udbudskonsulenter samt kommunens interne 
forsikringsservice. 

· Jura og Forhandling omfatter kommunens kompetencer indenfor de løn- og personalemæssige områder og 
tager sig af alle sager af juridisk karakter. Afdelingen står for forhandling, overenskomster og juridisk rådgivning. 

· HR-teamet beskæftiger sig med sygefravær, rekruttering og evaluering af ledere, APV-undersøgelser og 
konflikthåndtering.  

· Kantinen sørger for kantinedriften i de forskellige administrationsbygninger i kommunen. Kantinen genererer 
indtægter, som er medvirkende til at kunne betale omkostningerne, der er i forbindelse med produktionen af mad. 

· Pedel og Trykkeri omfatter kommunens pedelfunktion i de tre administrationsbygninger i Haderslev og 
Sundhedscenteret i Vojens og Haderslev. Derudover varetager Trykkeriet en del af kommunens trykkeriopgaver. 

· Rengøringstilsyn har til formål at følge op på, om kommunens rengøringskontrakt bliver overholdt ude på 
kommunens institutioner og i administrationsbygningerne. Her er et årsværk beskæftiget. 

· Fælles udgifter og indtægter dækker over budgetterede midler, som vedrører stort set hele organisationen. De 
største poster under fælles udgifter og indtægter udgør udgifter til KMD-betalingsaftaler, trepartsinitiativer, SD-løn 
samt kontor- og PAU-elever. 

· Borgerservice har til opgave at betjene kommunens borgere igennem vejledning i de digitale løsninger, 
udstedelse af NEM-ID, udbetaling af personlige tillæg og helbredstillæg til pensionister, pas og kørekort, 
folkeregister, vielser, sygesikring, omstilling og information, opkrævning, begravelseshjælp m.v. 

· Digitaliseringsenheden er med til at udbrede de digitale løsninger i kommunen. Formålet er, at der bliver 
implementeret digitale løsninger, hvor det giver mening i forhold til lettere løsning af opgaver og effektivisering. 

· IT-afdelingen sørger for at holde vores servere opdaterede, arbejder med udviklingsprojekter indenfor IT, 
assisterer ved digitale problemstillinger, sælger og klargør computere, Ipads mv. til resten af organisationen og 
daglig telefonisk kontakt til organisationen, hvor de hjælper med elektroniske problemer/udfordringer. 

Derudover er der forskellige andre områder/puljer, som Økonomiudvalget også er ansvarlig for. 

· Erhvervsområdet og tilhørende projekter, såsom Erhverv og udvikling til erhvervsfremme, fælles Syddansk EU-
kontor, Udviklingsråd Sønderjylland og Projekt Acture Park. 

· Digital strategi, hvilket er en pulje, hvor der kan søges om støtte til projekter, der kan effektivisere en arbejdsgang 
i form af en digital løsning og reducere driftsudgifterne. Derudover er formålet med puljen at leve op til kravene i 
den fællesoffentlige og fælleskommunale digitaliseringsstrategi.  

· Puljer til betalingsaftalerne med Udbetaling Danmark og det nye Fælles beredskab for Sønderjylland. 

· Centrale puljer, hvor der f.eks. er placeret besparelsespuljer, der skal udmøntes til resten af organisationen i 
forbindelse med Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet. Kommunens barselspulje og Økonomiudvalgets 
udviklingspulje ligger også her. 
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5. Styringsredskaber og lovgivning 

Økonomiudvalget er underlagt Forvaltningsloven og Styrelsesloven. 

Derudover har Haderslev Kommunes Byråd godkendt en økonomisk politik for denne byrådsperiode. Konkret indeholder 
politikken punkter, som danner rammen for budgetlægningen, samt punkter som vedrører den løbende styring af 
budgettet. Følgende elementer er beskrevet i politikken: 

· Loyal overfor forhandlingsresultatet mellem regering og KL. 

· Kommunens andel af servicerammen på drift overholdes. Serviceniveauet fastsættes og prioriteres af Haderslev 
Byråd. 

· Kommunens andel af bruttoanlægsrammen overholdes. Køb og byggemodning af jord skal derfor være en del af 
investeringsoversigten. 

· Resultatet af ordinær drift skal i de to første budgetår dække renter, balanceforskydninger, låneoptagelse, afdrag 
på lån og anlægsinvesteringer.  

· Der meddeles kun tillægsbevillinger, hvis der er plads indenfor servicerammen på drift. Der skal fortsat anvises 
finansiering indenfor den decentrale model til tillægsbevillinger. 

· I budgetåret er der ikke uudmøntede sparepuljer i det vedtagne budget. 

· Effektiviserings- og investeringsforslag skal som minimum balancere inden for en fire årig periode. 
 
Endvidere styrer Økonomiudvalget efter den godkendte ”Politisk økonomisk tidsplan i 2019” 
 
I denne fremgår reglerne for økonomistyringen i indeværende år – herunder: 

· Den politiske styring 

· Den administrative styring 

· Fagudvalgenes budgetopfølgninger i form af politisk ledelsesinformation 

· De 3 årlige bevillingskontroller 

· Incitamentsstruktur til tværgående opgaveløsninger 

· Overførsler på drift og anlæg fra indeværende år til de efterfølgende år 

· Anlæg 

· Prognosetal for regnskab for indeværende år til KL 
 

Derudover er der regler for budgetlægningen for det efterfølgende år med overslagsår. 

· Budgetprocessens hovedelementer 

· Borgmestermøder i KL og indberetninger til KL 

· Driftsbudgettet 

· Budgetseminarer 

· Demografi / tildelingsmodel 

· Det lovbundne område inkl. forsikrede ledige 

· Aktivitetsbestemt medfinansiering 

· Anlægsbudgettet 

· Pris- og lønskøn i budgetlægningen 

· Takster – generelt 

· Lov- og Cirkulæreprogrammet 

· Finansiering 

· Høring 

· Kommunikation 
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6. Anlæg 

Økonomiudvalgets budgetforslag jf. investeringsoversigten på mødet den 30. september 2019. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anlægsområder for Økonomiudvalget (ØK) 
 
 

Beløb hele 1.000 kr.         
Nettoanlægsramme  

Budget 2020 
Overslagsår 

2021 
Overslagsår  

2022 
Overslagsår 

2023 

Økonomiudvalget i alt 30.517 64.884 71.204 71.294 

Kilde: Prisme         
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Landdistriktsudvalget 
 

1. Ansvar og opgaver  

 

 

 

 

 

 

2. Budgetandele 

  

  

 

 

 

LDU 
0,05% 

Øvrige 
udvalg 
99,95% 

Udvalgets andel af kommunens samlede 
nettodriftsbudget 

Serviceudg
ifter 

100% 

Lovbundne 
udgifter 

0% 

Centrale 
puljer 
0% 

Fordeling af udvalgets nettodriftsbudget 

Udgifter 
100% 

Refusion 
0% 

Indtægter 
0% 

Udvalgets bruttodriftsbudget opdelt på 
udgifter og indtægter 

LDU 
1% 

Øvrige 
anlæg 
99% 

Udvalgets andel af kommunens samlede 
nettoanlægsbudget 

Landdistriktsudvalget (LDU) har følgende ansvarsområder: 

· Forsamlingshuse 

· Kultur og fritidscentre - partnerskabsaftaler 

· Borgerbudgettering i landdistrikterne 

· Landdistriktspulje 
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3. Budgetoversigt 

Beløb i hele 1.000 kr. 
Netto 

Budget 
2020 

Overslagsår 
2021 

Overslagsår 
2022 

Overslagsår 
2023 

Landdistriktsudvalget i alt 1.701 1.701 1.701 1.701 

Forsamlingshuse 312 312 312 312 

Kultur og Fritidscentre – Partnerskabsaftaler 1.389 1.389 1.389 1.389 

Afrundingsdifferencer kan forekomme 
Kilde: Prisme  

 
  

 

 

4. Beskrivelse af området 

Landdistriktsudvalget har til formål at sætte fokus på udviklingen i landdistrikterne i Haderslev Kommune. 
Haderslev Kommunes bymønster består af flere niveauer; Hovedby, områdebyer og lokalbyer samt landsbyer og det åbne 
land. 
Haderslev Kommune har i dag 29 lokalsamfund/landdistrikter, hvor der er etableret borgerforeninger/landsbyforeninger, 
der varetager lokalsamfundets interesser og udvikling i samarbejde med Haderslev Kommune. 
Borgerforeningerne er ofte drivkraften i lokale projekter, der er med til at skabe aktivitet og udvikling lokalt.  

 
 
5. Udvalgte udvalgsaktiviteter 

Landdistriktsudvalget har udarbejdet en ny landdistriktspolitik – Forbindelser og Fællesskaber.  Omdrejningspunktet for 
arbejdet med politikken tager udgangspunkt i de fire temaer i politikken; 
 

· Sammen om strategisk planlægning 

· Boliger og bosætning 

· Samskabelse, dialog og samarbejde på tværs 

· Synliggørelse af det gode liv i landdistrikterne er, hvordan vi sammen kan skabe det gode liv i landdistrikterne.  
 
Udvalget har tillige besluttet, at udmønte politikken gennem tre handleplaner der omhandler boformer og bosætning, 
formidling og videndeling på tværs, samt de unge på landet. 
 
Udvalget samarbejder direkte med landdistrikterne og særligt gennem de 10 besøgsklynger, hvor Landdistriktsudvalget på 
skift afholder dialogmøde. 
 
 
Udvalgte fakta 2019 
 
Der er i dag 17 aktive forsamlingshuse i Haderslev Kommune, der modtager et årligt driftstilskud fra Haderslev Kommune.  
 
Haderslev Kommune har i dag 29 lokalsamfund/landdistrikter, hvor der er etableret borgerforeninger/landsbyforeninger, 
der varetager lokalsamfundets interesser og udvikling i samarbejde med Haderslev Kommune. Alle 28 landdistrikter er 
aktive som deltagerer i borgerbudgettering.   
 
Haderslev Kommune har i dag 7 kultur- og fritidscentre etableret i/ved tidligere skoler i landdistrikterne, der fungerer som 
lokale samlingssteder. Haderslev Kommune støtter disse kultur- og fritidscentrene gennem partnerskabsaftaler med hjælp 
til daglig drift til gavn og i tæt dialog og samarbejde med foreningslivet og lokalsamfundene. 
 
Haderslev kommune støtter både LAG Haderslev-Tønder og LAG småøerne med mindre bidrag/tilskud. Herunder 
kommunal mellemfinansiering af LAG-tilskud ved større lokale almennyttige anlægsprojekter. 

 
 
6. Styringsredskaber og lovgivning 

 

· Haderslev Kommunes styrelsesvedtægt for valgperioden 2018-2021 

· Kommuneplan/planstrategi 
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7. Mål, udfordringer og visioner for 2020 

Landdistriktsudvalget arbejder målrettet med de nye handleplaner der skal udmønte udvalgets nye politik. Boformer og 

bosætning, de unge på landet samt formidling og vidensdeling på tværs er alle handleplaner der direkte har effekt i forhold 

til udvalgets fokus på det gode liv på landet. 

Landdistriktsudvalget arbejder i kraft af Landdistriktskoordinatoren også med udarbejdelse af Fokusplaner i 

landdistrikterne. Planerne skal tydeliggøre de stedbundne resurser og det særlige DNA der eksisterer i hvert eneste 

lokalsamfund og dermed bidrage til at lokalsamfundene finder egne veje til dels at skabe et endnu stærkere bånd mellem 

borgerne, men også øge bosætningen for det enkelte lokalsamfund. 

Landdistriktsudvalget ønsker fortsat at arbejde med dialog som middel mod et endnu bedre liv for borgerne i 

landdistrikterne. Dette gennem fx dialogmøder med både landdistrikterne i Haderslev Kommune, gennem dialog med 

eksterne interessenter og andre kommuner, herunder deltagelse i fx Folkemøde og andre fora hvor landdistrikternes sag 

tales. 

 
 
 

8. Anlæg 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anlægsområder for Landdistriktsudvalget (LDU) 
 
Beløb hele 1.000 kr.  
Nettoanlægsramme 

Budget 2020 Overslagsår 
2021 

Overslagsår  
2022 

Overslagsår 
2023 

Landdistriktsudvalget i alt 1.346 1.346 1.346 1.346 

Borgerbudgettering 1.346 1.346 1.346 1.346 

 
For en udspecificering af de enkelte anlægsforslag henvises til C2 bilag i budgetmaterialet. 
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Haderslev Kommune 


