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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Spareforslag 0,5% - Byudvikling  
 
2. Beskrivelse af forslag 
Kommunaldirektøren er blevet anmodet om at udarbejde et katalog med konkrete forslag 
til besparelser på for 0,5% af driften pr. politikområde til imødegåelse af evt. ubalance i 
det tekniske budget. 
 
Området indeholder Ydelsesstøtte og Ungdomsboligbidrag til Almene Boliger. Besparelsen 
vil blive fordelt på disse områder, der gøres opmærksom på, at Esbjerg Kommune er 
forpligtiget til at betale Ydelsesstøtte og Ungdomsboligbidrag. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen bemærkninger 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
0,5% dækning af ubalance, 
Byudvikling, drift 

-7,7 -12,8 -8,5 -8,5 
Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Ingen bemærkninger. 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen bemærkninger. 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Økonomisk råderum 0,5 %, Byudvikling i forbindelse med budget 2021-24 -12.400 kr. i 
2021, -10.600 kr. i 2022 og -8.900 kr. i 2023 og 2024. 
Budgetlagt effektivisering på 2,95 % i forbindelse med budget 2020-2023 -68.300 kr. i 
2020, -65.800 kr. i 2021, -57.700 kr. i 2022 og -53.700 kr. i 2023.  
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Spareforslag 0,5% - Politik & Personale 
 
2. Beskrivelse af forslag  
Alle udvalg skal aflevere reduktionsforslag på 0,5% som bidrag til det økonomiske 
råderum til eventuel dækning af ubalance i det tekniske budget. 
 
For hele kommunen svarer de 0,5% af budgetterne til ca. 25 mio. kr.  
Spareforslaget har halv virkning i 2022 og først fra 2023 og frem ses den fulde virkning 
af 0,5 % besparelsen. I Politik & Personale skal der findes reduktioner på ca. 340.500 
kr. på administrationen i 2022, stigende til 666.100 kr. i 2025. 
I Politik & Personale findes reduktionerne ved effektiviseringer. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
 
I Politik & Personale forventes reduktioner at kunne findes ved at effektivisere driften, 
og derfor forventes serviceniveauet at være upåvirket. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Samlet besparelse i Politik & Personale – 
Administration: 

-340,5 -700,2 -666,1 -666,1 
Politik og Kommunikation -30,0 -60,9 -60,9 -60,9 
Personale & Udvikling -250,6 -522,9 -494,0 -494,0 
Økonomi -59,9 -116,4 -111,2 -111,2 
     
     

Områdets totale budget 136.244,5 134.901,7 128.107,3 128.107,3 

 
Totalbudgettet er opgjort uden Politisk organisation, Brand & Redning, Kommunal 
Boligforsyning, skadedyrsbekæmpelsen, IT-kontrakter, huslejekontrakter, 
tjenestemandspensioner, barselsfonden, arbejdsskader, intern afregning for 
administrationsbidrag, den nye ferieordning og administrationsbidrag til UDK. Da disse 
områder friholdes besparelserne. 
 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Besparelserne forventes ikke at indebære bortfald af stillinger i Politik & Personale, da 
besparelserne primært vil omhandle andre budgetposter end løn. 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Spareforslag 0,5% - Teknik & Miljø  
 
2. Beskrivelse af forslag  
Kommunaldirektøren er blevet anmodet om at udarbejde et katalog med konkrete forslag 
til besparelser på for 0,5% af driften pr. politikområde til imødegåelse af evt. ubalance i 
det tekniske budget. 
 
Teknik & Miljø er løbende opmærksom på at effektivisere organisationen og måden at 
løse opgaverne på. Det foregår ved kompetenceudvikling, opgavefælleskaber og multi-
funktionalitet i opgaveløsningen. Ligeledes arbejdes der med øgede digitale løsninger så-
ledes, at borgere og virksomheder i højere grad kan anvende selvbetjeningsløsninger.  
 
Besparelsen vil blive indarbejdet i de respektive områders budget.  
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen bemærkninger 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
0,5% dækning af ubalance, Admini-
stration, drift 

-214,6 -415,2 -415,2 -415,2 
Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Ingen bemærkninger. 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen bemærkninger. 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
0,5% råderum, Teknik & Miljø -410.700 kr. i 2021, - 401.100 kr. i 2022 og -398.100 kr. 
i 2023 og 2024. 
Budgetlagt effektivisering for 2020-23 – Teknik & Miljø -4.241,2 t. kr. i 2020, -6.702,5 
t. kr. i 2021, -6.610,5 t. kr. i 2022 og -6.610,5 t. kr. i 2023. 
MEP og BIB for 2019-22 -1,677,0 t. kr. i 2019, -2.433,0 t. kr. i 2020, -2.413,0 t. kr. i 
2021 og 2.501,0 t. kr. i 2021. 



Økonomiudvalget  ØU 40-03 
Administration Budget 2022-25 

                                                                                                                                                                                            

03.09.2021

 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Spareforslag 0,5% - Servicetilpasning af administration i 
Borger & Arbejdsmarked  
Budgetforslaget indgår i puljen på 0,5% af budgettet, som hensættes i en central pulje 
til brug for de politiske forhandlinger.  
 
2. Beskrivelse af forslag (handling inkl. opfølgning) 
Sekretariatet 
Besparelserne vil blive realiseret via effektiviseringer af driften efter sammenlægningen 
af stabsfunktionerne i Borger & Arbejdsmarked samt øget brug af digitale løsninger. 
 
Familierådgivningen 
Reduktion med 0,6 årsværk blandt rådgivere. Dette kan enten ske ved en reduktion af 
rådgiverne i et af de faste teams; forvisitation, børn, unge eller handicap. Det vil 
betyde, at de øvrige rådgivere vil skulle håndtere flere sager, og der vil derfor blive 
sværere at sikre kvalitet og lovmedholdelighed i sagerne; herunder tæt konkakt med 
familie og samarbejdspartnere.  
 
Reduktionen kan alternativt ske ved en reduktion i vikardækning ved 
langtidssygefravær. Familierådgivningen fik tildelt 2½ årsværk til vikardækning ved 
langtidssygefravær ved budget 2021.  Der er nu ansat faste vikarer kaldet ”flyvere” i 
afdelingen. De har i foråret 2021 primært dækket ind på børnehandicapområdet, som 
har været udfordret af personaleudskiftning og sygemeldinger.  Hvis der ikke er midler 
til vikardækning ved langtidssygefravær, vil sagerne enten blive fordelt til de øvrige 
rådgivere, som i forvejen kan opleve, at det kan være svært at løfte opgaverne, eller 
familien kan være uden fast rådgiver i en periode.  
 
Voksen Myndighed 
De administrative funktioner ved Voksen Myndighed er afgørende for, at de udsatte 
borgeres sager, håndteres rettidigt og med rette kvalitet. Rådgiverne på voksenområdet 
har generelt mange sager pr. medarbejder, ca. 100. 
 
Forvaltningen vurderer derfor, at en reduktion i normeringen ved Voksen Myndighed vil 
få konsekvenser for håndteringen af førnævnte funktioner, rettidighed og kvalitet. På 
baggrund af denne vurdering, foreslår forvaltningen, at en reduktion ved Voksen 
Myndighed må findes på uddannelse eller kørselsgodtgørelse, der ikke direkte reducerer 
i personaleressourcerne. 
 
Der kunne i regnskab 2020 konstateres et mindre forbrug på uddannelse og transport, 
på godt 180.000 kr. i forhold til korrigeret budget. Forvaltningen vurderer dog, at dette 
skyldes den begrænsede mulige aktivitet, grundet coronanedlukning i store dele af 
2020. 
 
 
Jobcentret 
 
En stor del af jobcentrets ressourcer er bundet til at udføre, de opgaver, som jobcentret 
lovmæssigt er forpligtede til. En undtagelse herfra er jobkonsulenterne, som dels 
arbejder med at servicere virksomhederne og dels skaffer tilbud om praktik, ansættelser 
med løntilskud og fleksjob – tilbud, som er et væsentligt bidrag til at overholde de 
lovmæssige forpligtelser. 
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Det foreslås, at antallet af jobkonsulenter reduceres med 0,9 årsværk i 2022 stigende til 
1,7 årsværk i de følgende år. 
 
Borgerservice 
Team Borgerguide, Kontaktcenter og team Kontrol vil samlet set få reduceret deres 
bemanding med 0,5 årsværk.  
Reduktionen skal findes ved naturlig afgang. 
 
Der er mange ”poster”, som skal bemandes og mange kanaler, der skal plejes. Dette 
forudsætter mange samtidige hænder. Vi har i dag medarbejdere både på i skranken til 
betjening af borgere, på telefonen til de almindelige faglige opkald, vagt i Den Digitale 
Hotline (DDH). Andre skal samtidig med at de håndterer driftsprodukt også levere 
online floorwalking. Borgerservicecenteret betjener borgere i Esbjerg, Ribe og 
Bramming, og færre ressourcer gør endnu mere vanskeligt at få vagtplaner til at hænge 
sammen. 
 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Borgerservice 
Reduktionen vil få indflydelse på den direkte borgerkontakt, og borgerne vil kunne 
opleve ringere service i form af længere responstid på henvendelser.  
 
Voksen myndighed 
En vedtagelse af dette forslag vil medføre at Voksen Myndighed må nedprioritere intern 
uddannelse. 
 
Familierådgivningen 
En reduktion på rådgivertimer, vil uanset hvor besparelserne lægges, medføre et større 
arbejdspres på medarbejderne med længere sagsbehandling til følge. 
 
Jobcentret 
Jobkonsulenterne har en afgørende rolle både i forhold til at betjene virksomhederne i 
området og i forhold til at hjælpe borgere ind på eller tilbage til arbejdsmarkedet. 
 
Lovgivningens krav til jobkonsulenternes indsats er meget begrænsede og det er op til 
kommunen selv at fastsætte serviceniveauet. 
 
Reduktionen af jobkonsulenter vil fortrinsvis skulle ramme den del af aktiviteterne, der 
er rettet mod at servicere virksomhederne. Det vil medføre, at jobcentret får mindre 
kontakt med virksomhederne og mindre føling med kravene på arbejdsmarkedet. Det 
får afsmittende effekt på kvaliteten af den vejledning og de tilbud om aktivering, som 
jobcentret kan give til jobsøgende.  
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Administrationen i Borger & 
Arbejdsmarked 

-731,7 -1.444,7 -1.444,5 -1.444,5 
Sekretariatet, Drift -68,6 -135,1 -135,1 -135,1 
Familierådgivningen, drift -139,0 -273,7 -273,6 -273,6 

Voksen Myndighed, drift -38,6 -76,0 -76,0 -76,0 
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Jobcentret, drift -394,4 -780,5 -780,4 -780,4 

Borgerservice, drift -91,1 -179,4 -179,4 -179,4 

Områdets totale budget 247.088,2  242.243,0 242.256,4 242.270,4 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Jobcentret 
Der nedlægges 0,9 årsværk som jobkonsulent i jobcentret i 2022 stigende til 1,7 
årsværk i de følgende år.  
 
Familierådgivningen 
Reduktion med 0,6 årsværk. 
 
Borgerservice 
Reduktion med 0,5 årsværk. 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder 
 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Familierådgivningen 
Korrektion af grundforudsætningsmodellen med +5,5 årsværk i 2020 og 2021. 
Opnormering med 2,5 årsværk til vikardækning fra 2021 og frem. 
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Spareforslag 0,5% - Administration (Sundhed & Omsorg) 
 
2. Beskrivelse af forslag (handling inkl. opfølgning) 
 
Løbende effektivisering af organisationen og øget brug af Teams.  
 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
- 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Spareforslag 0,5% - Administration 
(Sundhed & Omsorg) 

-71,6 -143,3 -143,3 -143,3 
      Anlæg 0,0 0,0 0,0 0,0 

Drift 0,0 0,0 0,0 0,0 
Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
- 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
- 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
-
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Spareforslag 0,5% - Administration (Rengøring) 
 
2. Beskrivelse af forslag (handling inkl. opfølgning) 
 
Rengøring har i de seneste år været pålagt betydelige budgetbesparelser, og som følge 
deraf et ændret serviceniveau på bl.a. kontorrengøring og affaldshåndtering.  
Der er konstant fokus på kerneopgaven i driften, dvs. rengøring af skoler, 
daginstitutioner og øvrige bygninger i kommunen. Der er fokus på optimal udnyttelse af 
ressourcerne og definering af kan/skal opgaver i organisationen.  
 
Yderligere besparelser vil kun kunne opnås ved reduktion af arbejdstiden for de ansatte. 
Der vil dermed være færre hænder, og det vil medføre en reduktion i serviceniveauet. 
 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
- 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Spareforslag 0,5% - Administration 
(Rengøring) 

-211,8 -408,4 -408,4 -408,4 
      Anlæg 0,0 0,0 0,0 0,0 

Drift 0,0 0,0 0,0 0,0 
Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
- 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
- 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
-
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Spareforslag 0,5% - Erhverv og Turisme 
 
2. Beskrivelse af forslag  
Alle udvalg skal aflevere reduktionsforslag på 0,5% som bidrag til det økonomiske 
råderum til eventuel dækning af ubalance i det tekniske budget. 
 
For hele kommunen svarer de 0,5% af budgetterne til ca. 25 mio. kr.  
Spareforslaget har halv virkning i 2022 og først fra 2023 og frem ses den fulde virkning 
af 0,5 % besparelsen.  
På Erhvervs & Turisme skal der findes reduktioner på ca. 107.000 kr.i 2022, stigende til 
ca. 162.000 kr. i 2025. 
 
Reduktionen vil betyde en ændring i de tilskud og aktiviteter, der drives på 
politikområdet.  
 
Området omfatter både Eventsekretariatet med deres aktiviteter, samt tilskud til 
forskellige indsatser, nogle på baggrund af en indgået kontrakt. 
Nedenfor er Events aktiviteter og tilskuddene oplistet i forhold til med og uden kontrakt. 
 
Events aktiviteter: 
 

I 1.000 kr.  2022 2023 2024 2025 
The Tall Ships Race (2022) 9.709,1    
Idrætsfest 245,8 246,0 246,0 246,0 
Ungdomsidrætsfest 40,9 40,9 40,9 40,9 
Peters Jul 160,6 160,6 160,6 160,6 
Esbjerg Festuge 701,7 701,7 701,7 701,7 
VM i Dart 0 751,7 0 0 

 
 
Tilskud på baggrund af indgået kontrakt: 
 

I 1.000 kr.  2022 2023 2024 2025 
Business Esbjerg 5.266,8 5.266,8 5.266,8 5.266,8 
Markedsføringsbidrag til 
Business Esbjerg 

2.938,3 2.938,3 2.938,3 2.938,3 

EU Syddanmark 470,2 470,2 470,2 470,2 
Væksthuse 3.430,3 3.430,3 3.430,3 3.430,3 
Business Region Esbjerg 1.439,2 1.439,2 1.439,2 1.439,2 
Offshoreenergy 409,0 409,0 409,0 409,0 
Vægterne Ribe 30,6 30,6 30,6 30,6 
Foreningen Legoland Billund 
Resort 

408,8 408,8 408,8 408,8 

Work Live Stay 33,4 33,4 33,4 33,4 
Landsforeningen Danmark på 
Vippen 

51,2 51,2 51,2 51,2 

Tilskud til iværksætterhuset 
Riggen 

504,5 504,5 504,5 504,5 

Turistdestinationsselskabet 2.666,8 2.666,8 2.666,8 2.666,8 
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Turistdestinationsselskabet – 
husleje 

345,6 345,6 345,6 345,6 

Digitalt knudepunkt (2022) 413,9 0 0 0 
Tilskud til Education Esbjerg 3.362,9 1.681,8 1.681,8 16.81,8 
Vision 2025 441,4 3.848,1 1.788,4 0 

 
 
Tilskud uden kontrakt: 
 

I 1.000 kr.  2022 2023 2024 2025 
Vækstplanmider 1.311,4 8.27,3 827,2 827,2 
Venskabsbyforeningen 1,6 1,4 1,4 1,4 
Juleaktiviteter - Ribe 9,1 9,1 9,1 9,1 
Landdistrikternes fællesråd 30,6 30,6 30,6 30,6 
38,1 38,1 38,1 38,1 38,1 
Venskabsbyforeningen – Ribe 34,0 34,0 34,0 34,0 
Mandøcentret 26,8 26,8 26,8 26,8 
Juleaktiviteter Bramming 94,1 94,1 94,1 94,1 
Fomars 5,1 5,1 5,1 5,1 
Iværksætteri 511,0 511,0 511,0 511,0 
Styrket markedsføring og 
branding -  Vision 2025 

255,6 255,6 255,6 255,6 

Pulje til køb af reklamer og 
andre ydelser fra 
eliteidrætsklubber 

1.546,1 1.546,1 1.546,1 1.546,1 

 
 
Der foreslås en reduktion på 0,5% på tilskud til Business Esbjerg. 
Resten af reduktionen på Erhverv & Turisme foreslås at ske ved en reduktion af pulje til 
køb af reklamer og andre ydelser fra eliteidrætsklubber.  
 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
 
I Erhverv & Turisme vil reduktioner vil kunne påvirke de aktiviteter vi som kommune 
støtter ud i erhvervslivet i Esbjerg Kommune.  
 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Samlet besparelse Erhverv & Turisme: -107,3 -172,2 -161,9 -161,9 
 
Business Esbjerg, 0,5% rammereduktion 
 

 
-13,2  

-26,3  
-26,3  

-26,3 
Pulje til køb af reklamer og andre ydelser fra 
eliteidrætsklubber  

-94,1 -145,9 -135,6 -135,6 

     
     
     

Områdets totale budget 42.904,1 34.436,3 32.376,1 32.376,1 
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5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
 
Besparelserne forventes ikke at indebære bortfald af stillinger i Erhverv & Turisme, da 
besparelserne primært vil omhandle andre budgetposter end løn. 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
- 
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Spareforslag 0,5% - Byfornyelse  
 
2. Beskrivelse af forslag  
Kommunaldirektøren er blevet anmodet om at udarbejde et katalog med konkrete forslag 
til besparelser på for 0,5% af driften pr. politikområde til imødegåelse af evt. ubalance i 
det tekniske budget 
 
Byfornyelse indeholder områderne: Ydelsesstøtte til Støttet Byggeri, Esbjerg Byfond og 
julehytterne. Besparelsen vil blive fordelt via fordelingsnøgle og indarbejdet i driften. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen bemærkninger 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
0,5% dækning af ubalance, Byfornyel-
se, drift 

-9,7 -19,4 -19,0 -19,0 
Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Ingen bemærkninger. 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen bemærkninger. 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Økonomisk råderum, 0,5 % i budget 2021-24 – Byfornyelse -18.600 kr. i 2022 og -
18.400 i budget 2023 og 2024. 
Budgetlagt effektivisering på 2% i 2020-23 - Byfornyelse -74.600 kr. årligt. 
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Spareforslag 0,5% - Miljø  
 
2. Beskrivelse af forslag  
Kommunaldirektøren er blevet anmodet om, at udarbejde et katalog med konkrete forslag 
til besparelser på for 0,5% af driften pr. politikområde til imødegåelse af evt. ubalance i 
det tekniske budget 
 
Reduktionen vil blive indarbejdet i driften. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen bemærkninger. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
0,5% dækning af ubalance, Miljø, drift -11,3 -16,7 -16,7 -16,7 
Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Ingen bemærkninger. 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen bemærkninger. 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Ingen bemærkninger.



Teknik & Byggeudvalget   TB 10-01 
Byggeri, vedligehold og energi Budget 2022-25 

                                                                                                                                                                                            

03.09.2021

 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Spareforslag 0,5% - Byggeri, vedligehold og energi  
 
2. Beskrivelse af forslag  
Kommunaldirektøren er blevet anmodet om at udarbejde et katalog med konkrete 
forslag til besparelser på 0,5% af driften pr. politikområde til imødegåelse af evt. 
ubalance i det tekniske budget. 
 
Besparelsen tages på vedligeholdskontoen og vil alt andet lige medvirke til et yderligere 
efterslæb.  
   
Ejendomme har 2 udviklingsforslag med til det kommende budget, da vi allerede nu 
skubber planlagte vedligeholdsaktiviteter foran os, som f.eks. facaderenoveringer og 
vand- og varmeinstallationer.   
 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen bemærkninger 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
0,5% dækning af ubalance, Byggeri, 
vedligehold og energi, drift 

-85,3 -198,0 -196,8 -196,8 
Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Ingen bemærkninger. 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen bemærkninger. 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Ingen bemærkninger.



Teknik & Byggeudvalget   TB 20-01 
Veje og grønne områder Budget 2022-25 

                                                                                                                                                                                            

03.09.2021

 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Spareforslag 0,5% - Veje og grønne områder 
 
2. Beskrivelse af forslag  
Forslag til besparelser på 0,5% af driften pr. politikområde til imødegåelse af evt. 
ubalance i det tekniske budget. 
 
Reduktionen udmøntes på følgende vis: 
 
Vej & Park: 
Udskydelse af nye slidlag. Udskydelsen vil betyde flere udgifter til lapning af huller osv., 
men har ingen indflydelse på trafiksikkerheden. 
Årlig besparelse ca. 400.000 kr. 
 
Entreprenør: 
Reduktion af græsslåning langs veje inkl. indfaldsveje samt parker og grønne områder – 
årlig besparelsen ca. 475.000 kr. 
 
Lukning af tørklosetter – lukningen sker ud fra konkrete registrerede forbrugsmønstre – 
årlig besparelsen ca. 125.000 kr. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen bemærkninger. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
0,5% dækning af ubalance, Veje og 
grønne områder, drift 

-496,0 -990,6 -997,2 -997,2 
Vej & park -198,4 -396,3 -398,9 -398,9 

Entreprenør -297,6 -594,3 -598,3 -598,3 

Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Ingen bemærkninger. 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen bemærkninger. 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Ingen bemærkninger.



Teknik & Byggeudvalget   TB 30-01 
Vinterforanstaltninger Budget 2022-25 
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Spareforslag 0,5% - Vinterforanstaltninger  
 
2. Beskrivelse af forslag  
Kommunaldirektøren er blevet anmodet om at udarbejde et katalog med konkrete forslag 
til besparelser på for 0,5% af driften pr. politikområde til imødegåelse af evt. ubalance i 
det tekniske budget. 
 
Budgetreduktionen vil blive indarbejdet i forhold til Vinterforanstaltninger. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen bemærkninger 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
0,5% dækning af ubalance, Vinterfor-
anstaltninger, drift 

-30,8 -61,1 -61,1 -61,1 
Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Ingen bemærkninger. 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen bemærkninger. 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Ingen bemærkninger.



Social & Arbejdsmarkedsudvalget   SA 30-01 
Sociale Ydelser Budget 2022-25 

                                                                                                                                                                                            

03.09.2021

 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Pulje til driftssikring af boligbyggeri  
 
Budgetforslaget indgår i puljen på 0,5% af budgettet, som hensættes i en central pulje 
til brug for de politiske forhandlinger. 
  
2. Beskrivelse af forslag 
 
I de seneste år har der været et begrænset forbrug vedr. driftssikring af boligbyggeri 
(udgifter ved fraflytning ved brug af ¼ dels reglen), hvorfor det vurderes at udgifterne 
fremadrettet vil kunne holdes indenfor en lavere budgetramme.  
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Det vil ikke få betydning for målsætning eller serviceniveau. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Pulje til driftssikring af boligbyggeri -50,4 -99,3 -99,3 -99,3 

Drift -50,4 -99,3 -99,3 -99,3 
Områdets totale budget 269,8 269,8 269,8 269,8 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
- 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
- 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
-



Social & Arbejdsmarkedsudvalget SA 30-02 
Sociale Ydelser Budget 2022-25 

                                                                                                                                                                                            

03.09.2021

 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Spareforslag 0,5% - Reduktion af ansøgningspuljen til §18 
midler 
 
Budgetforslaget indgår i puljen på 0,5% af budgettet, som hensættes i en central pulje 
til brug for de politiske forhandlinger. 
 
2. Beskrivelse af forslag  
 
Kommunalbestyrelsen skal ifølge §18 i Lov om social service stille midler til rådighed for 
støtte til en frivillig social indsats. Der er intet lovkrav, som tilsiger, hvor mange midler 
den enkelte kommunalbestyrelse afsætter til den frivillige sociale indsats. 
Social & Arbejdsmarkedsudvalget fordeler primært midlerne til den frivillige sociale 
indsats på to overordnede kategorier: 
 

 Årlige beløb til en række faste modtagere, som Social & Arbejdsmarkedsudvalget 
har forpligtet sig til at støtte 

 En pulje, som frivillige og foreninger kan søge én gang årligt med frist den 1. 
oktober. Social & Arbejdsmarkedsudvalget fordeler midlerne efter ansøgning. 

 
Forvaltningen foreslår, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget fastholder tilskuddene til de 
faste modtager og reducerer den årlige ansøgningspulje. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
- 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Frivillighedsområdet -16,6 -33,2 -33,2 -33,2 

Drift -16,6 -33,2 -33,2 -33,2 
Områdets totale budget 6.310,3 6.307,2 6.307,2 6.307,2 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
- 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
- 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
-



Social & Arbejdsmarkedsudvalget SA 40-01 
Handicappede Budget 2022-25 

                                                                                                                                                                                            

03.09.2021

 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Spareforslag 0,5% - Reduktion af serviceniveauet for borgere 
på botilbud 
 
Budgetforslaget indgår i puljen på 0,5% af budgettet, som hensættes i en central pulje 
til brug for de politiske forhandlinger. 
 
2. Beskrivelse af forslag (handling inkl. opfølgning) 
Borgere på Esbjerg Kommunes botilbud er alle tildelt et modul, som indeholder 
støtteomfang i forhold til den enkelte borgers behov. Der findes modulerne 1-10. 
Botilbud under Center for Misbrug og Udsatte er ikke omfattet af tildelingsmodellen. 
 
Skal der ske en reduktion i serviceniveauet for borgere på botilbud, er der pligt til at 
revisitere den enkelte borger. Det betyder, at der i hver enkelt sag skal foretages en 
individuel og konkret vurdering af borgernes støttebehov, og på den baggrund 
fastlægges antallet af timer. 
 
Det individuelle og konkrete skøn foretages i et samarbejde mellem Voksen Myndighed 
og centrene i Voksenområdet således, at reduktionen af serviceniveauet bedst 
udmøntes. Herunder på hvilke tilbud og i forhold til hvilke borgere serviceniveauet mest 
skånsomt kan sænkes. 
 
Det vurderes at blive en meget svær opgave at finde yderligere 10 mio. kr. i perioden 
2022-2025, da der ikke i dag er et højt serviceniveau på Esbjerg Kommunes botilbud.  
 
Der er en række mindre botilbud, hvor det er vanskeligt at reducere 
personalenormeringen og fortsat få en arbejdsplan til at gå op. Endelig vurderes det, at 
det vil være vanskeligt at reducere støtten til borgere med multiple handicap eller ældre 
plejekrævende borgere med udviklingshæmning. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Revisiteringen betyder, at borgere skal have en afgørelse med begrundelse og 
klagevejledning. Der må derfor forventes klager til Ankestyrelsen. 
 
Borgerne vil mærke en serviceforringelse, fordi der vil være færre tilgængelige 
medarbejdere til rådighed, og den enkelte vil kunne få mindre støtte og skulle vente 
længere tid på hjælp. 
 
For nogle borgere vil det skabe øget utryghed, og det kan for nogle betyde øget 
udadreagerende adfærd. 
 
Der vil være øget fokus på at yde borgerne den tilstrækkelige hjælp i forhold til de 
basale livsfunktioner, og der vil være mindre tid til at støtte borgerne til at fastholde og 
udvikle eget funktionsniveau. 
 
Medarbejderne vil opleve at der er mindre tid til rådighed til at løse opgaverne. Der vil i 
de enkelte afdelinger skulle ske en fornyet prioritering af, hvilke opgaver der skal løses, 
og hvilke opgaver der ikke længere er mulighed for at løfte. 
 
Der vil flere steder kunne forekomme mere alenearbejde – særligt på psykiatriområdet. 
Afhængig af hvor besparelsen effektueres, kan det blive nødvendigt, at der er perioder 
af døgnet, hvor der ikke er medarbejdere til stede, men hvor medarbejdere fra andre 
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tilbud kan tilkaldes. Der er risiko for, at sygefraværet vil stige, og arbejdsmiljøet 
forringes. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Reduktion i serviceniveauet for 
borgere i botilbud 

-1.402,6 -2.746,1 -2.743,6 -2.743,6 
Reduktion i serviceniveauet for borgere i botilbud, 
drift 

-1.402,6 -2.746,1 -2.743,6 -2.743,6 
Botilbuddenes samlede ramme 244.522,0 243.570,0 243.569,0 243.569,0 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Forslaget betyder reduktion af ca. 6 årsværk 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder 
Ingen 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Som en del af budgetaftalen 2020 blev der på voksenområdet besluttet en handleplan, 
som indeholder både besparelser og tillægsbevilling til myndighed på voksenområdet for 
at sikre budgetopretning for området. Budgettet blev korrigeret til 98% af den 
økonomiske prognose. 
 
Den økonomiske handleplan består at følgende indsatser: 
Handling/år 2020 2021 2022 2023 
Besparelser -8,6 -16,7 -16,7 -16,8 
Tillægsbevilling myndighed 34,9 37,6 40,4 41,3 
Ramme til at afbøde 
konsekvenser af 
besparelserne 

5,5 3,5 2,5 2,5 

Morgenrøden – annullering 
af besparelse 

0,1 0,2 0,2 0,2 

Total 31,9 24,6 26,4 27,2 
 
Fra budgetaftalen 2021-2024 blev følgende besluttet: 
 
Budgetaftale 2021-
2024/år 

2021 2022 2023 2024 

Ubalance på Voksenområdet 12,2 12,2     
Ubalance – analyse midler 1,0       
Brugerbetaling – rengøring 0,9 0,9 0,9 0,9 
Effektivisering og 
digitalisering af 
mellemkommunal refusion 

-0,3 -0,4 -0,4 -0,4 

Idrætskraftcenter – refusion 0,25 0,25     
Total 14,05 12,95 0,5 0,5 



Børn & Familieudvalget   BF 10-01a 
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Spareforslag 0,5% - Reduktion af normalundervisningen på 7. 
årgang 
 
2. Beskrivelse af forslag 
I tildelingen af økonomi til normalundervisningen gives der midler til hver enkelt årgang 
efter Undervisningsministeriets timetalsvejledning. Forslaget omhandler en nedjustering 
af det timetal, som 7. årgang tildeles midler til således, at 7. årgang tildeles det samme 
antal timer, som 5. og 6. årgang tildeles. Reduktionen gennemføres pr. 1.8.22. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Der tildeles færre midler til 7. årgang, hvilket betyder færre ressourcer til undervisning, 
to-voksen timer og anden støtte ind i undervisningen. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Reduktion af normalundervisningen på 
7. årgang, drift 

-1.012,3 -2.304,4 -2.304,4 -2.304,4 

Budget til normalundervisningen 2022-pris 405,4 mio. 
kr. - - - 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser  
Forslaget giver en samlet personalereduktion på 1,9 stilling i 2022 stigende til 4,2 
stillinger i 2023 og fremadrettet. 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
- 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
-
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Spareforslag 0,5% - Alternativt forslag - Reduktion af 
normalundervisning på 7. og 8. årgang 
 
2. Beskrivelse af forslag 
I tildelingen af økonomi til normalundervisningen gives der midler til hver enkelt årgang 
efter Undervisningsministeriets timetalsvejledning. Forslaget omhandler en nedjustering 
af det timetal, som 7. og 8. årgang tildeles midler til således, at de to årgange tildeles 
det samme antal timer, som 5. og 6. årgang tildeles. Reduktionen gennemføres pr. 
1.8.22. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Der tildeles færre midler til 7. og 8. årgang, hvilket betyder færre ressourcer til 
undervisning, to-voksen timer og anden støtte ind i undervisningen. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Reduktion af normalundervisningen på 
7. og 8. årgang, drift 

-3.227,2 -4.568,1 -4.568,1 -4.568,1 

Budget til normalundervisningen 2022-pris 405,4 mio. 
kr. - - - 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser  
Forslaget giver en samlet personalereduktion på 5,9 stilling i 2022 stigende til 8,4 
stillinger i 2023 og fremadrettet. 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
- 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
-
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Spareforslag 0,5% - Nedlæggelse af stillingerne som 
områderådgiver pr. 1. august 2022 
 
2. Beskrivelse af forslag 
 
Det foreslås at stillinger som områderådgiver nedlægges pr. 1. august 2021. 
Der er i alt ansat 7 områderådgivere som hver dækker et skoledistrikt. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Hvis stillingerne nedlægges, vil følgende opgaver ikke blive løst: 

- Fokus på børn og unge, som af én eller anden grund ikke trives. 
- Bygge bro mellem de voksne i barnets netværk, og hjælpe med at afdække 

muligheder for støtte, så udviklingen vendes. 
- Tæt samarbejde med de øvrige professionelle omkring barnet/den unge, og med 

familien. 
- Mulighed for rådgivning og sparring til både barnet/den unge og familien samt 

andre professionelle, der arbejder med børn, unge og familier. 
 
Dermed forsvinder den forebyggende og koordinerende indsats for børn og unge i 
almenområdet - ligesom den sparring og vejledning til andre professionelle i dagtilbud 
og skoler og opgaven med at være brobyggere til myndighedsområdet også vil være 
væk. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Nedlæggelse af 
områderådgiverfunktionen pr. 1.8.22, 
drift 

-1.523,0 -3.655,1 -3.655,1 -3.655,1 

Områdets totale budget 3.655,0 3.655,1 3.655,1 3.655,1 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
Reduktionen svarer til 7 årsværk 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
- 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
-
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Spareforslag 0,5% - Reduktion af antallet af pædagogiske 
busser (2 stk.) 
 
2. Beskrivelse af forslag 
Børn & Dagtilbud har 11 busser indrettet specielt til transport af børn. Personale i 
daginstitutionerne er chauffører. Passagerantallet i hver bus ligger på mellem 15-20.  
 
6 af busserne anvendes for at kunne opfylde kapacitetsbehovet for pladser i forbindelse 
med pasningsgarantien. 
 
5 af busserne, benævnes pædagogiske busser herefter, anvendes som et pædagogisk 
redskab, der giver mulighed for at køre på oplevelser i naturen m.v. 2 af de 
pædagogiske busser er placeret ved satellitterne i hhv. Bramming-området og Ribe-
området. 1 af busserne forventes i perioder at skulle anvendes til at opfylde 
kapacitetsbehov. 
 
Som en besparelse foreslås at brugen af 2 af de 5 pædagogiske busser i 
daginstitutionerne bortfalder, og de sættes til salg. 
 
Daginstitutioner der hidtil har rådet over de 2 pædagogiske busser vil i stedet skulle leje 
erhvervsbus eller tage offentlig transport ved ture væk fra daginstitutionen. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen ændringer. 
 
4. Økonomi 
Virkning fra 1. juli 2022. 
Ophør med brugen medfører en årlig besparelse på driftsudgifter til busserne, kørekort 
til personalet samt henlæggelser til senere udskiftning. 
I 2022 indgår derudover en indtægt ved salg af 2 busser samt besparelse på de 2 
bussers andel af midler opsparet i tidligere år til udskiftning af busser. 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Reduktion med 2 pædagogiske busser 
i daginstitutionerne 

-413,0 -126,0 -126,0 -126,0 
      Driftsbesparelse - drift/henlæggelser til 
      udskiftning af busser -313,0 -126,0 -126,0 -126,0 

Driftsindtægt – salg af 2 busser -100,0 0,0 0,0 0,0 
Områdets totale budget til drift af busser 701,9 684,5 847,8 847,8 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
Ingen 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Intet
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Spareforslag 0,5% - Reduktion af åbningstiden i 
daginstitutionerne fra minimum 52 til minimum 50 timer 
ugentligt fra 1. september 2022 
 
2. Beskrivelse af forslag 
De kommunale og selvejende daginstitutioner har i dag en åbningstid på minimum 52 
timer ugentligt. 
 
Som en besparelse forslås det at reducere åbningstiden fra minimum 52 timer ugentligt 
til minimum 50 timer ugentligt i alle daginstitutionerne. 
 
En reduktion i åbningstiden på 2 timer ugentlig vil ikke have fuld personaleeffekt, da 
den kortere åbningstid forventes at medføre, at børnenes fremmøde i den fulde 
åbningstid vil blive væsentlig større end i dag. 
 
Åbningstiden i afdelingerne indenfor de enkelte dagtilbudsområder skal koordineres 
således, at der er forskellige tilbud om åbnings-/lukketidspunkter.  
 
Åbnings- og lukningstidspunkterne vil, som i dag, blive besluttet af 
områdebestyrelserne/bestyrelserne i de selvejende daginstitutioner indenfor en ramme 
af minimum 50 timer ugentlig. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Serviceniveauet ændres med nedsættelse af den ugentlige åbningstid til minimum 50 
timer ugentlig. Reduktionen kan medføre at nogle forældre vil få pasningsproblemer. 
 
Der er p.t. ikke gennemført undersøgelser af forældrenes pasningsbehov. Med en 
åbningstid på 50 timer ugentlig skønnes det at forældrene vil have 2,1 time dagligt til at 
aflevere/hente barnet ved ordinært fuldtidsarbejde (37 timers arbejdsuge + 2½ times 
frokost = 39½ times arbejdsfravær).  
Til sammenligning har dagplejen åbent 48 timer ugentlig. 
 
Reduktionen i antal årsværk vil få indvirkning på beregningen af det gennemsnitlige 
antal børn pr. voksne. 
 
4. Økonomi 
Tidshorisont for implementering: 1. september 2022 
Besparelsen er beregnet i forhold til en reduktion på 3,2 personaletime om ugen pr. 
daginstitution (pr. fysisk adresse).  
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Åbningstiden i daginstitutionerne 
nedsættes med 2 timer ugl. fra 52,0 
timer til 50 timer ugl. 

-641,0 -1.923,0 -1.923,0 -1.923,0 

      Drift – lønninger -703,0 -2.110,0 -2.110,0 -2110,0 
     Drift - udgift tilskud privat pasning -55,0 -165,0 -165,0 -165,0 
     Drift – forældrenes egenbetaling 176,0 528,0 528,0 528,0 

Drift – friplads- og søskendetilskud -59,0 -176,0 -176,0 -176,0 
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Områdets totale budget – lønninger til 
pædagogisk personale inkl. ledelse (brutto) 339.849,5 340.657,8 342.421,4 342.421,4 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
Reduktion med 5,2 årsværk til pædagogisk personale. 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Området er omfattet af besparelser ved effektivisering og tilpasning af decentrale 
processer og arbejdsgange samt MEP besluttet ved budgetlægningen for 2019-22 samt 
reduktion via lokal effektivisering besluttet ved budgetlægningen for 2021-24. 
Der er ved budgetlægningen for 2021-24 tilført midler til investering i bedre 
normeringer i dagtilbud.  
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Spareforslag 0,5% - Bortfald af integrationspulje til fordeling i 
dagtilbud – Centrale opgaver bibeholdes – fra 1. august 2022 
 
2. Beskrivelse af forslag 
Der er afsat en pulje med ressourcer til støtte til integration og inklusion af tosprogede 
børn, herunder sprogstimulering og kompetenceudvikling. Målgruppen er tosprogede 
børn fra 0-5 år. Ved tosprogede børn forstås børn, der har et andet modersmål end 
dansk og som er ved at lære to sprog. 
 
Integrationspuljen anvendes dels til 2 centralt ansatte medarbejdere som blandt andet 
varetager opgaver vedr. pædagogisk understøttelse af metoder, udvikling og tværfagligt 
samarbejde og dels en pulje som fordeles til daginstitutioner efter børnetal 
/socioøkonomiske nøgletal. Dagplejens tildeling udgør et fast beløb.  
 
Daginstitutionerne og dagplejens tildelte midler anvendes til ansættelse af ekstra 
personale til støtte for børn med sproglige udfordringer. 
 
Anvendelsen af integrationspuljen blev omlagt i 2015.  
 
Ved budgetforliget for 2015-2018 blev der vedtaget en opnormering af antallet af 
pædagoger i daginstitutionerne fordelt efter socioøkonomiske nøgletal (17,0 mio. kr. 
årligt brutto). Et af parametrene er ”den nationale herkomst” og refererer til de 
sproglige og integrationsmæssige vilkår og betingelser et barn og dennes familie lever 
under. Dette er det samme som midlerne i integrationspuljen tildeles og anvendes efter.  
Esbjerg Kommune har herudover modtaget ekstra midler til udsatte børn via forskellige 
Ministerielle tildelinger og puljer. 
  
Som en besparelse foreslås det, at midlerne fra integrationspuljen som fordeles til 
daginstitutionerne og dagplejen bortfalder. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Opgaverne som varetages af de centralt ansatte medarbejdere, fortsætter uændret. Ved 
behov for ekstra personale til børn med sproglige udfordringer, skal der ved bortfald af 
de ekstra midler fra integrationspuljen inddrages midler fra grundtildelingen eller midler 
der tildeles ud fra socioøkonomi. 
 
Reduktionen i antal årsværk vil få indvirkning på beregningen af det gennemsnitlige 
antal børn pr. voksne. 
 
4. Økonomi 
Tidshorisont for implementering: 1. august 2022 
Besparelsen vil medføre et fald i forældrenes egenbetaling og tilskud til privat pasning 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Integrationspuljen – bortfald af midler 
som tildeles daginstitutioner og 
dagplejen 

-214,6 -515,0 -515,0 -515,0 

      Drift – lønninger – brutto -235,5 -565,0 -565,0 -565,0 
      Drift – forældrenes egenbetaling 59,0 141,0 141,0 141,0 
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      Drift – friplads- og søskendetilskud -19,6 -47,0 -47,0 -47,0 
Drift – tilskud til privat pasning -18,5 -44,0 -44,0 -44,0 

Områdets totale budget (netto) 1.384,3 1.382,5 1.382,5 1.382,5 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
Besparelsen svarer til ca. 1,4 årsværk. 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
Intet 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Den del af integrationspuljen som fordeles til daginstitutioner og dagplejen blev 
reduceret med -0,5 mio. kr. (netto) ved budgetlægningen for 2019-22. 
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Spareforslag 0,5% - Servicereduktion vedr. Hjemme-hos 
Budgetforslaget indgår i puljen på 0,5% til effektivisering.  
Forvaltningen gør opmærksom på, at økonomien på familieområdet i forvejen er 
udfordret. 
 
2. Beskrivelse af forslag 
Team ”Hjemme-hos” er et tilbud, der yder praktisk og pædagogisk støtte til familier 
med børn i alderen 0-18 år. Familierne visiteres til Hjemme-hos indsats af 
Familierådgiveren, når barnet har trivselsproblemer og rådgiver vurderer, at en 
Hjemme-hos indsats kan hjælpe med barnets og familiens vanskeligheder 
 
Indsatsen foregår som udgangspunkt i familiens eget hjem og kan for eksempel bestå 
af hjælp til strukturering af hverdagen, støtte til dagligdagsopgaver i hjemmet og støtte 
til sociale relationer. 
 
Team Hjemme-hos udgøres for nuværende af ca. 27 årsværk. 0,5% reduktion medfører 
en nednormering med 0,65 årsværk. 
 
Der er ved dette ændringsforslags udarbejdelse 125 familier tilknyttet indsatsen 
Hjemme-hos.  
 
En nedjustering af indsatsen ”Hjemme-hos” vil ske ved en ændring af serviceadgangen 
(færre kan få støtte) og/eller en nedjustering af serviceniveauet til de familier, der 
allerede får støtte.  
 
En del af besparelsen kan findes ved en ændret serviceadgang, så familier, hvor det 
yngste barn er fyldt 16 år, i udgangspunktet ikke længere kan visiteres til at modtage 
tilbud ved team ”Hjemme-hos”. Det kan medføre, at barnet og/eller familien visiteres til 
andre indsatser. Det vil typisk være indsatser målrettet den unge og dennes udvikling 
frem for indsatser forankret i familien og målrettet forældrene.  
 
På tidspunktet for udarbejdelse af dette ændringsforslag er der 10 familier, der får 
hjemme-hos støtte, og hvor yngste barn er 16 år eller derover. De får samlet set 45 
timers hjemme-hos støtte om ugen.  
 
Støtteniveauet i den enkelte sag beror på en konkret og individuel vurdering. Der vil 
skulle træffes nye afgørelser i hver enkelte sag, som kan påklages til Ankestyrelsen.  
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
En nedjustering af indsatsen i ”Hjemme-hos” betyder mindre støtte til familier til 
realisering af en mere velfungerende hverdag og dermed styrkelse af børnenes trivsel 
 
Der kan være risiko for, at problemer for børn og familier vokser sig større. Dette kan 
medføre behov for mere indgribende, eller akutte, indsatser; herunder anbringelse. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
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Nedjustering af indsatsen ”Hjemme-
hos” 

-150,0 -300,0 -300,0 -300,0 
Lønninger, drift -150,0 -300,0 -300,0 -300,0 

Familiecenter ”Hjemme-hos” ramme 17.417,2 17.391,6 17.391,5 17.391,5 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Personalereduktion på ca. 0,65 årsværk 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder 
Indsatsen for udsatte familier har generelt en gavnlig effekt på familiens trivsel og 
udvikling. En nedjustering kan få en bred påvirkning på de berørte familiers evner til 
aktiv deltagelse i samfundet, børnenes indlæring og socialisering og familiens sundhed 
og velfærd generelt. Det kan derfor ikke afvises, at der vil være afledte effekter på 
øvrige serviceområder ved en nedjustering af Hjemme-hos indsatsen. 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Som en del af budgetaftalen 2020 blev der på familieområdet besluttet en handleplan, 
som indeholder både besparelser og tillægsbevilling til myndighed på familieområdet for 
at sikre budgetopretning for området. Budgettet blev korrigeret til 98% af den 
økonomiske prognose. 
 
Den økonomiske handleplan består at følgende indsatser: 
 
Mio.kr. 2020 2021 2022 2023 
Tillægsbevilling myndighed 69,6 75,6 80,6 80,6 
Besparelser -18,1 -20,2 -20,2 -20,2 
Ramme til at afbøde 
konsekvenser af 
besparelserne 

5,5 3,5 2,5 2,5 

Total 56,9 58,9 62,9 62,9 
 
Hjemme-Hos’ andel af handleplanen: 
    2020 2021 2022 2023 
2. Takstreduktion for Hjemme-Hos -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 

 
Der er i år 2020 gennemført en takstreduktion med en øgning af ATA-tid (ansigt til 
ansigt kontakt med borgeren) fra 21 til 22 timer. Reduktionen betød en besparelse på et 
årsværk. 
 
Herudover er Myndighedsområdet yderligere kompenseret med 8,4 mio. kr. i 2021 og 
2022.
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Spareforslag 0,5% - Servicereduktion vedr. Familieværkstedet 
 
Budgetforslaget indgår i puljen på 0,5% til effektivisering.  
Forvaltningen gør opmærksom på, at økonomien på familieområdet i forvejen er 
udfordret.  
 
2. Beskrivelse af forslag 
Familieværkstedet yder støtte og behandling til familier med det formål at skabe en 
mere velfungerende hverdag, hvor børnene kan trives og udvikles. Målgruppen er 
familier med børn i alderen 0-18 år, hvor børnene har vanskeligt ved at fungere i 
hjemmet og socialt – og hvor børnene ikke er i den nødvendige trivsel og udvikling.   
 
På Familieværkstedet ydes flere forskellige typer af familierettede indsatser, som 
bidrager til at løse familiernes problematikker. Formålet er, at familien støttes til at 
kunne skabe forandringer, at få mere hensigtsmæssige samspilsformer og indbyrdes 
relationer. Herudover, at familien og barnet i videst muligt omfang inkluderes i sociale 
fællesskaber. Der er tilknyttet ca.16 årsværk på Familieværkstedet.  
 
En nedjustering af indsatsen ved Familieværkstedet vil ske i form af færre visiterede 
timer til det enkelte barn og dets familie. 
 
Støtteniveauet i den enkelte sag beror på en konkret og individuel vurdering. Der vil 
skulle træffes nye afgørelser i hver enkelte sag, som kan påklages til Ankestyrelsen.  
 
Nedjusteringen vil alt andet lige kunne medføre en mindre effektfuld indsats der kan 
medføre øgede udgifter, som følge af risikoen for længere indskrivningstid i tilbuddet. 
 
3.Ændring af målsætninger / serviceniveau 
En nedjustering af indsatsen ved Familieværkstedet betyder mindre støtte til barnet og 
dets familie i forhold til muligheden for at sikre trivslen under for eksempel konfliktfyldte 
skilsmisser eller andre udfordrende situationer for barn og familie. Ydermere kan 
generelt længere forløb, grundet en mindre intensiv indsats, medføre senere behov for 
mere intensive eller akutte indsatser. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Nedjustering af serviceniveauet til 
børn og familien i Familieværkstedet 

-150,0 -300,0 -300,0 -300,0 
Drift -150,0 -300,0 -300,0 -300,0 

Familieværkstedets ramme 9.313,9 9.305,8 9.305,8 9.305,8 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Personalereduktion på ca. 0,65 årsværk 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder 
Indsatsen for udsatte familier har en gavnlig effekt på familiens trivsel og udvikling. En 
nedjustering kan få en bred påvirkning på de berørte familiers evner til aktiv deltagelse i 
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samfundet, børnenes indlæring- og socialisering og familiens sundhed og velfærd 
generelt. Det kan derfor ikke afvises, at der vil være afledte effekter på øvrige 
serviceområder ved en nedjustering af indsatsen hos Familieværkstedet. 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Som en del af budgetaftalen 2020 blev der på familieområdet besluttet en handleplan, 
som indeholder både besparelser og tillægsbevilling til myndighed på familieområdet for 
at sikre budgetopretning for området. Budgettet blev korrigeret til 98% af den 
økonomiske prognose. 
 
Den økonomiske handleplan består at følgende indsatser: 
 
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 
Tillægsbevilling myndighed 69,6 75,6 80,6 80,6 
Besparelser -18,1 -20,2 -20,2 -20,2 
Ramme til at afbøde 
konsekvenser af 
besparelserne 

5,5 3,5 2,5 2,5 

Total 56,9 58,9 62,9 62,9 
 
Familieværkstedet er ikke omfattet af handleplanen. 
 
Herudover er Myndighedsområdet yderligere kompenseret med 8,4 mio. kr. i 2021 og 
2022.
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Spareforslag 0,5% - Servicereduktion vedr. Basen 
Budgetforslaget indgår i puljen på 0,5% til effektivisering.  
Forvaltningen gør opmærksom på, at økonomien på familieområdet i forvejen er 
udfordret 
 
2. Beskrivelse af forslag  
Familiecenter Basen er kommunens tilbud til unge mellem 12 og 18 år med en 
psykiatrisk diagnose eller psykiske problemstillinger. Familiecenter Basen henvender sig 
også til normaltbegavede unge med autisme spektrum forstyrrelser. Det er ligeså muligt 
at tilbyde behandling til børn under 12 år, hvis det vurderes, at barnet og familien vil 
kunne få gavn af Basens tilbud. 
 
Tilbuddet består i et socialpædagogisk behandlingsforløb for den unge, med mulighed 
for inddragelse af forældre, søskende eller andre omsorgspersoner. Derudover kan 
behandlingen bestå af "hverdagsliv", hvor den unge kan deltage i aktiviteter, blandt 
andet træning i motionscenter, madlavning, skolestøtte med videre. 
 
Basen beskæftiger 21,8 årsværk og har et årligt budget på 12,2 mio. kr.  
 
På tidspunktet for udarbejdelsen af dette ændringsforslag, er der 100 familier tilknyttet 
Basen. 85 af familierne tilknyttet Basen får 2-5 timer i støtte/uge.  
 
En række familier har mere end 5 støttetimer. Det er ofte familier, hvor barnet/den 
unge også har skolevægring.  
 
En nedjustering af indsatsen ved Basen vil ske i form af færre visiterede timer til det 
enkelte barn og dets familie.  
 
Støtteniveauet i den enkelte sag beror på en konkret og individuel vurdering. Der vil 
skulle træffes nye afgørelser i hver enkelte sag, som kan påklages til Ankestyrelsen.  
 
Nedjusteringen vil alt andet lige kunne medføre en mindre effektfuld indsats der kan 
medføre øgede udgifter, som følge af risikoen for længere indskrivningstid i tilbuddet. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
En nedjustering af indsatsen ved Basen betyder mindre støtte til børn med psykiske 
udfordringer og/eller autisme og deres familier.  
 
En nedjustering kan konkret betyde, at det enkelte barn får mindre støtte til at kunne 
deltage aktivt i undervisning, fritidsaktiviteter eller sociale sammenhænge og dermed 
opbygningen af en mere velfungerende hverdag. Herudover må forventes et øget pres 
på barnets familie, som følge af den reducerede støtte. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Nedjustering af indsatsen Basen -150,0 -300,0 -300,0 -300,0 

Lønninger, drift -150,0 -300,0 -300,0 -300,0 
Familiecenter Basens ramme 10.856,7 10.840,6 10.841,0 10.841,0 
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5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
Personalereduktion på ca. 0,65 årsværk 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder 
Indsatsen overfor børn og unge med psykiske lidelser eller autismespektrum-
forstyrrelser har en gavnlig effekt på de berørte familiers evner til at håndtere 
barnets/den unges psykiske udfordringer og begrænse følgevirkningerne heraf på 
familiens hverdag. Hertil bidrager indsatsen ved Basen til, at barnet kan deltage mere 
aktivt og produktivt i dagligdagens aktiviteter. Det kan derfor ikke afvises, at der vil 
være afledte negative effekter på øvrige serviceområder som følge af en nedjustering af 
støtteniveauet, herunder for eksempel skoleområdet. 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Som en del af budgetaftalen 2020 blev der på familieområdet besluttet en handleplan, 
som indeholder både besparelser og tillægsbevilling til myndighed på familieområdet for 
at sikre budgetopretning for området. Budgettet blev korrigeret til 98% af den 
økonomiske prognose. 
 
Den økonomiske handleplan består at følgende indsatser: 
 
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 
Tillægsbevilling myndighed 69,6 75,6 80,6 80,6 
Besparelser -18,1 -20,2 -20,2 -20,2 
Ramme til at afbøde 
konsekvenser af 
besparelserne 

5,5 3,5 2,5 2,5 

Total 56,9 58,9 62,9 62,9 
 
Basens andel af handleplanen: 
    2020 2021 2022 2023 
3. Takstreduktion for 

Basen 
-0,48 -0,48 -0,48 -0,48 

 
Herudover er Myndighedsområdet kompenseret med yderligere 8,4 mio. kr. i årene 
2021 og 2022.
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Spareforslag 0,5% - Servicereduktion på 5% på aflastning til 
socialt udsatte børn og børn med handicap 
Antallet af aflastningsdøgn til socialt udsatte børn og børn med handicap, som modtager 
aflastning på Bakkevej, Troldhøj eller Krohaven reduceres med 5%. Der skal ske en 
konkret og individuel vurdering i hver sag.  
 
2. Beskrivelse af forslag  
Det generelle serviceniveau for aflastning reduceres, så børn og familier i gennemsnit 
tilbydes 5% mindre aflastning. Reduktionen vil udmøntes ved at reducere normeringen 
med to årsværk. Konkrete eksempler på konsekvenser for borgerne, kan være at der 
indføres lukkedage, hvorpå der ikke kan tilbydes aflastning. 
 
Bakkevej og Troldhøj er Familiecentrets to aflastningsinstitutioner til socialt udsatte 
børn. Børnene visiteres typisk efter Servicelovens § 52. Aflastning bevilges for at sikre 
barnets trivsel og udvikling, som forældrene ikke kan varetage i tilstrækkelig grad. 
Forældrene har ofte egne udfordringer i form af f.eks. psykisk sygdom. Familien har 
typisk brug for et pusterum fra hinanden.  
 
Krohaven er Specialcentrets aflastningsinstitution til børn og unge med handicap. 
Børnene visiteres typisk efter Serviceloven § 44, jvf. § 84. Formålet er at støtte og aflaste 
familien, så hverdagen med et barn eller ung med varigt nedsatte fysiske og/eller 
psykiske funktionsevner kan fungere bedst muligt.  
 
På både Bakkevej/Troldhøj og Krohaven er der tale om børn unge, som har udfordringer 
af en karakter, som betyder, at de ikke kan rummes i aflastningsfamilie. 
 
Aflastning kan være f.eks. hver anden weekend og en hverdag i ugen.  
 
På Bakkevej og Troldhøj er der indskrevet i alt 34 børn. Børnene er bevilget fra 36 til 
156 døgn/årligt. Gennemsnitligt er det enkelte barn i aflastning 98,5 døgn/år.  
 
Taksten pr. døgn er 2465 kr.  
 
På Krohaven er der indskrevet i alt 50 børn og unge, heraf er de 34 børn visiteret fra 
Familierådgivningen. De øvrige er unge over 18 år, der er visiteret fra voksenmyndighed 
eller børn og unge visiteret fra andre kommuner. Borgerne ved Krohaven er bevilget fra 
36 til 150 døgn/årligt. Gennemsnitligt er den enkelte borger i aflastning 80 døgn/år.  
 
Taksten pr. døgn er fra 2.182 kr. til 4.067 afhængig af barnets funktionsniveau. 
 
En servicereduktion af aflastningen vil kræve en konkret og individuel vurdering i den 
enkelte sag. Det må formodes, at nogle forældre vil klage over afgørelsen med deraf 
følgende genvurdering i Ankestyrelsen.  
 
For en del børn og familier er bevilling af aflastning med til at forebygge en anbringelse. 
Det er risiko for, at en reduktion af serviceniveauet for aflastning kan betyde, at et eller 
flere børn skal anbringes. En anbringelse på en døgninstitution koster typisk 1.200.000 
kr. årligt.  
 
Der bevilges også aflastning i aflastningsfamilier. Denne aflastning er ikke en del af 
forslaget og servicereduktion.  
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3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
- 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Servicereduktion på aflastning     -425,0 -850,0 -850,0 -850,0 

Servicereduktion på aflastning, drift -425,0 -850,0 -850,0 -850,0 
Områdets totale budget til aflastning 29.228,0 29.227,9 29.227,9 29.227,9 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
En reduktion i antal aflastningsdøgn som beskrevet i dette forslag vil udmøntes efter 
vurdering af den enkelte og konkrete sag, hvorfor en reduktion ikke kan fordeles eksakt 
udover de tre aflastningsinstitutioner. Besparelsen som følge af reduktionen udmøntes 
derfor ved at reducere de tre institutioner med samlet 2 årsværk. 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
- 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Som en del af budgetaftalen 2020 blev der på familieområdet besluttet en handleplan, 
som indeholder både besparelser og tillægsbevilling til myndighed på familieområdet for 
at sikre budgetopretning for området. Budgettet blev korrigeret til 98% af den 
økonomiske prognose. 
 
Den økonomiske handleplan består at følgende indsatser: 
 
Mio.kr. 2020 2021 2022 2023 
Tillægsbevilling myndighed 69,6 75,6 80,6 80,6 
Besparelser -18,1 -20,2 -20,2 -20,2 
Ramme til at afbøde 
konsekvenser af 
besparelserne 

5,5 3,5 2,5 2,5 

Total 56,9 58,9 62,9 62,9 
 
Herudover er myndighedsområdet kompenseret med yderligere 8,4 mio. kr. i 2021 og 
2022.
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Spareforslag 0,5% - Servicereduktion vedr. Specialcenteret 
Budgetforslaget indgår i puljen på 0,5% til effektivisering.  
Forvaltningen gør opmærksom på, at økonomien på familieområdet i forvejen er 
udfordret.  
 
Specialcentret er et specialtilbud under Esbjerg kommune til børn og unge i alderen 0 – 
30 år. Specialcentret består af tre indsatser; Krohaven Aflastning, Krohaven kollegiet og 
RABU. 
 
 
2. Beskrivelse af forslag 
Reduktionen vedrører to tilbud under Specialcentret; døgntilbuddet RABU og Krohaven 
Kollegiet. 
 
Krohaven kollegiet er et døgntilbud til unge i alderen 16-30 år med betydelig og varigt 
nedsatte fysiske og/eller psykiske funktionsevner samt unge, der er forsinkede i deres 
udvikling.  
 
RABU er et døgntilbud for børn og unge i alderen 0-25 år, hvor indsatsen består i at 
sikre en god og tryg barndom for handicappede børn, med mulighed for at udvikle sig 
og kunne indgå i fællesskaber.  
 
Specialcentret rummer tilbud til 42 børn og unge i bo enhederne i Ribe og 8 unge i 
kollegiet.  
 
En reduktion af rammen for RABU og Krohaven Kollegiet, kan for eksempel ske ved at 
reducere i den individuelle støtte til det enkelte barn. Herudover kan der reduceres i 
aktiviteter ud af huset, i form af deltagelse i; 

 Sociale arrangementer såsom koncerter, festival, idrætsarrangementer 
 Fritidsaktiviteter, som gymnastik, svømning, ridning 
 Oplevelser som hyggeture, indkøb, kontakt med familie med videre. 

 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
En reduktion af rammen for døgnpladser ved Specialcentret, vil betyde at børnene og de 
unge i centret vil opleve længere ventetid på den nødvendige hjælp og støtte i 
hverdagen. Der vil generelt være mindre tid til den individuelt håndholdte og 
nærværende indsats. 
 
Da der er tale om en målgruppe med for eksempel multihandicap, 
udviklingsforstyrrelser og/eller destruktiv adfærd, kan den mindre tid til den enkelte 
medføre risiko for at der opstår behov for mere indgribende og eventuelt akutte 
indsatser. 
 
En reduktion i aktiviteterne kan betyde faldende psykisk og fysisk trivsel hos de ikke 
aktiverede børn og unge. Særligt de multihandicappede er begrænsede i alternative 
muligheder for at blive positivt stimulerede via oplevelser og social interaktion. 
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4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Reduktion af serviceniveau ved 
Specialcentret 

-150,0 -300,0 -300,0 -300,0 
Lønninger, drift -150,0 -300,0 -300,0 -300,0 

Specialcentrets ramme 57.613,6 57.518,4 57.519,1 57.519,1 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Personalereduktion på ca. 0,65 årsværk 
Der er risiko for øget sygefravær samt fysisk/ psykisk øget belastet arbejdsmiljø. 
 
6. Konsekvenser for andre politikområde 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Som en del af budgetaftalen 2020 blev der på familieområdet besluttet en handleplan, 
som indeholder både besparelser og tillægsbevilling til myndighed på familieområdet for 
at sikre budgetopretning for området. Budgettet blev korrigeret til 98% af den 
økonomiske prognose. 
 
Den økonomiske handleplan består at følgende indsatser: 
 
Mio.kr. 2020 2021 2022 2023 
Tillægsbevilling myndighed 69,6 75,6 80,6 80,6 
Besparelser -18,1 -20,2 -20,2 -20,2 
Ramme til at afbøde 
konsekvenser af 
besparelserne 

5,5 3,5 2,5 2,5 

Total 56,9 58,9 62,9 62,9 
 
Specialcentrets andel af handleplanen: 
    2020 2021 2022 2023 
11.-
14. 

Takstreduktion 
Specialcentret, 
Krohaven Kollegie, 
Krohaven aflastning 
og Rabu 

-1,25 -1,25 -1,25 -1,25 

  Tilbagekøb 0,625 0,625 0,625 0,625 
  Sum -0,625 -0,625 -0,625 -0,625 

 
Herudover er Myndighedsområdet yderligere kompenseret med 8,4 mio. kr. i årene 
2021 og 2022.
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Spareforslag 0,5% - Fritidsbygningsrammen, drift  
 
2. Beskrivelse af forslag  
Fritidsbygningerne stilles til rådighed for de godkendte folkeoplysende foreninger i 
Esbjerg kommune. En stor del er faste brugere og der er et rigtig godt og velfungerende 
samarbejde mellem brugerne og Fritid, Sundhed & Omsorg.  
Der er et ønske om at vedligeholde kommunens bygninger, men samtidig også en 
interesse i at varetage brugernes ønsker og behov. Et kontinuerligt samspil der altid 
afstemmes i forhold til den samlede budgetramme for området 
 
Der er med baggrund i de løbende budgetreduktioner og ingen prisfremskrivning på art 
2 og 4 foretaget en nærmere analyse af driften af fritidsbygninger for at undersøge 
mulighederne for optimering af driften.  
 
Som følge af denne analyse er der pr. 1/1 2021 sket optimering af rengøringsniveauet i 
de kommunale fritidsbygninger. 
Sag behandlet i Kultur & Fritidsudvalget den 5/5 2020 beskriver dette nærmere. 
 
Som konsekvens af optimeringen tilbageføres der budget fra Rengøring til Fritid, og det 
vurderes, at kravet om en generel driftsbesparelse på 0,5% til budget 2022-2025 kan 
dækkes via dette beløb. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Der er ikke formuleret konkrete målsætninger på området.  
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Effektivisering af driften på 
fritidsbygningsområdet, drift 

-186,1 -368,6 -367,1 -367,1 
Områdets totale budget (fritidsbygninger under 
Kultur & Fritidsudvalget) 5.616,3 5.558,0 5.564,7 5.564,7 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser  
Ingen. 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen. 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Der har været generelle rammebesparelser på området og ingen prisfremskrivning på 
art 2 og 4.  
Herudover er der igangværende proces med afhændelse af fritidsbygninger med henblik 
på at opnå salgsindtægter og spare driftsudgifter. 
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Spareforslag 0,5% - Reduktion i åbningstiden i fritidsklubberne 
fra 1. august 2022 
 
2. Beskrivelse af forslag 
Der foreslås en reduktion i åbningstiden i fritidsklubberne med 54 timer årligt.  
Det foreslås, at åbningstiden i de 40 skoleuger forbliver uændret, men at åbningstiden i 
de 9 øvrige uger reduceres med 54 timer årligt fra 1.8.2022.  
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Forslaget betyder en forringelse i forhold til pasning på ikke-skoledage. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Reduktion i åbningstiden i 
fritidsklubberne, drift 

-254,9 -611,7 -611,7 -611,7 

Budget til fritidsklubberne (2021-pris) 12.626,2 12.626,2 12.626,2 12.626,2 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
Der reduceres med i alt 0,6 stilling i 2022 stigende til 1,4 stilling i 2023 og frem. 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
- 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
-
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Spareforslag 0,5% - Reduktion af SFO-tildelingen på ca. 1% 
med virkning fra 1. august 2022 
 
2. Beskrivelse af forslag 
Det foreslås at reducere SFO-tildelingen med ca. 1% fra og med 1.8.22.  
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
- 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Reduktion af SFO-tildelingen med ca. 
1%, drift 

-250,0 -600,0 -600,0 -600,0 

Budget til SFO’erne (2021-pris) 54.569,8 54.569,8 54.569,8 54.569,8 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
Der reduceres med i alt 0,6 stilling i 2022 stigende til 1,4 stilling i 2023 og frem. 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
- 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
-
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Spareforslag 0,5% - Ophør af Sommerunderholdning og 
etablering af Sommerlivspulje 
 
2. Beskrivelse af forslag 
Der er i Esbjerg Kommune en lang tradition for gratis Sommerunderholdning for børn i 
Ribe, Bramming og Esbjerg, samt for voksne i Esbjerg Bypark. Arrangementerne er 
imidlertid administrativt tunge at gennemføre, og understøtter i sin nuværende form 
primært aktører og kunstnere uden for kommunegrænsen. 
 
I 2020 blev Sommerunderholdningen pga. Covid-19 aflyst og erstattet af 
Sommerlivspuljen, som primært blev søgt af lokale aktører og kunstnere. 
Sommerlivspuljen åbnede desuden op for, at arrangementer også kunne have fokus på 
andet end musik. Dertil kom, at arrangementerne var betydeligt billigere og nemmere 
at afvikle. 
 
Det foreslås derfor, at Sommerunderholdingen ophører i sin nuværende form, og at 
Sommerlivspuljen i stedet gøres permanent. 
 
Sommerunderholdningen har i øjeblikket et budget på 472.000 kr. hvoraf cirka 
halvdelen går til kunstnerhonorarer, mens den resterede halvdel bruges på rengøring, 
vagter, teknik og lignende. Erfaringerne fra Sommerlivspuljen er, at hovedparten af 
disse opgaver fint kan lægges over til de forskellige aktører og kunstnere, således at 
den administrative byrde fra et kommunalt perspektiv gøres mindre. 
 
Sommerliv vil med andre ord kunne afvikles for færre penge, med større lokalt 
engagement og med et bredere program end det er tilfældet i dag. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Sommerunderholdning ophører. Til gengæld oprettes Sommerliv som fast ordning. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Ophør af Sommerunderholdning og 
etablering af Sommerlivspulje, drift 

-210,0 -210,0 -210,0 -210,0 

Områdets totale budget 472,0 472,0 472,0 472,0 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
- 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
- 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
-
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Spareforslag 0,5% - Indførelse af lukkedage på Bibliotekerne 
 
2. Beskrivelse af forslag 
Det foreslås at reducere i Esbjerg Kommunes Bibliotekets åbningstid ved at indføre 2 
hele og 2 halve lukkedage.    
 
Lukkedagene placeres d. 1. maj og 5. juni og fredag og lørdag efter Kr. Himmelfartsdag.  
 
Besøgstallene er generelt lave i dagene efter Kr. Himmelfartsdag. 1.maj og 5. juni er i 
forvejen halve lukkedage, og med få besøgene i formiddagstimerne.   
 
Hovedbiblioteket vil være lukket de pågældende dage. Lokal- og bydelsbibliotekerne vil 
være åbne med selvbetjening.  
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Der vil være færre åbningstimer på Hovedbiblioteket samt færre bemandede timer på 
Lokal- og bydelsbibliotekerne i Esbjerg Kommune. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Reduktion i Bibliotekets personale- 
normering, drift 
 

-290,0 -290,0 -290,0 -290,0 

Områdets totale budget 44.684,0 45.499,0 45.500,0 45.500,0 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
Reduktionen svarer til 0,65 årsværk.  
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Ingen 
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Spareforslag 0,5% - Tilskudsmodtagere på Kulturområdet 
 
2. Beskrivelse af forslag 
Der foreslås en besparelse på 189.000 kr. udmøntet som en generel besparelse på 
tilskudsområdet, dog med enkelte undtagelser pga. indgåede driftsaftaler, rammeaftaler 
o.a. (fx GAME Streetmekka og Den Ny Opera) 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Besparelse på tilskud i kulturområdet, 
drift 

-189,0 -189,0 -189,0 -189,0 
Områdets totale budget 43.921,9 43.922,3 43.922,0 43.922,0 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
Ingen 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Tilskudsområdet er omfattet af generelle rammebesparelser
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Spareforslag 0,5% - Ændret dækningsgrad på plejehjem 
 
2. Beskrivelse af forslag (handling inkl. opfølgning) 
 
Sundhed & Omsorg får hvert år tildelt budgetmidler fra kommunekassen i forhold til 
demografiudviklingen. Budgetmidlerne reguleres, når der enten er en stigning eller et 
fald i antal borgere sammenlignet med befolkningsprognosen.  
 
Reguleringen sker ved hver budgetrevision og til regnskabsaflæggelsen – i alt tre gange 
årligt. Reguleringen betyder, at Sundhed & Omsorg modtager flere penge, hvis der er 
flere borgere end forventet i befolkningsprognosen, eller der afleveres penge til 
kommunekassen, hvis der er færre borgere, end befolkningsprognosen forudsagde. 
 
Dette forslag handler om, at den del af demografitildelingen, som angår plejehjem. 
Hvert år øremærkes i demografitildelingen budgetmidler til Plejehjem svarende til 10 
nye plejeboliger hvert år.  
 
Byrådet vedtog den 18. januar 2021 ”Sektorplan 2020-30” for Sundhed & Omsorg. Med 
sektorplanens vedtagelse blev det besluttet at sænke dækningsgraden – antal 
plejeboliger per 100 ældre over 80 år – fra 15,66% til 14,5% for perioden 2021-2024 
og til 14% for 2025 og frem. 
 
Med ovennævnte beslutning falder behovet for nye boliger over de kommende år, jf. 
sektorplanens beregnede dækningsgrader. Derfor lægger dette forslag op til en 
sænkelse af demografireguleringen med 1,8 mio. kr. årligt fra 2023 – svarende til fire 
plejehjemspladser. For 2022 lægges der op til halv virkning – i alt 0,9 mio. kr. Det 
betyder, at demografireguleringen i forhold til Plejehjem fra 2023 skal svare til 6 nye 
plejeboliger frem for 10 nye plejeboliger. 
 
Besparelsen på de fire nye plejeboliger opvejes med udbygningen af nye boligtyper - 
herunder Ældrebolig+ -, som det fremgår i Sektorplan 2020-30 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
- 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Ændret dækningsgrad Plejehjem -900,0 -1.800,0 -1.800,0 -1.800,0 
      Anlæg 0,0 0,0 0,0 0,0 

Drift 0,0 0,0 0,0 0,0 
Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
- 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
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- 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
-
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Spareforslag 0,5% - Serviceniveau - Sygepleje 
 
2. Beskrivelse af forslag (handling inkl. opfølgning) 
 
Nærværende forslag lægger op til at sænke serviceniveauet på § 138 indsatser 
(sygeplejen).  
 
Ingen borgere med behov for hjælp kommer til at stå uden hjælp, men der vil være 
borgere, der får mindre hjælp.  
 
Sænkningen af serviceniveauet på § 138 indsatser udgør ca. 3,0 mio. kr. og omhandler 
42 indsatser.  
Nogle af de indsatser, der ydes flest af, er: Kompressionsbehandling, 
medicinadministration og medicindispensering, palliation, sondeernæring, samt 
sårbehandling. 
 
Alle indsatser leveres fortsat ud fra en individuel vurdering af behov og med afsæt i det 
til enhver tid definerede serviceniveau. De enkelte indsatser vil hurtigst muligt blive 
tilpasset ud fra en sundhedsfaglig vurdering. 
 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
- 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Serviceniveau Sygepleje -1.295,5 -2.872,0 -2.989,6 -2.989,6 
      Anlæg 0,0 0,0 0,0 0,0 

Drift 0,0 0,0 0,0 0,0 
Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
- 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
- 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
-
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Spareforslag 0,5% - Serviceniveau - Hjemmepleje 
 
2. Beskrivelse af forslag (handling inkl. opfølgning) 
 
Nærværende forslag lægger op til at færre borgere fremover skal modtage §83 
indsatser fra Hjemmeplejen. 
 
Ingen borgere med behov for hjælp kommer til at stå uden hjælp. 
 
Alle indsatser leveres fortsat ud fra en individuel vurdering af behov og med afsæt i det 
til enhver tid definerede serviceniveau. De enkelte indsatser vil hurtigst muligt blive 
tilpasset ud fra en sundhedsfaglig vurdering. 
 
Visitationen vil fremadrettet have øget fokus på en mere individuel vurdering, når nye 
borger visiteres til §83 og samtidig foretages en revisitering af udvalgte eksisterende 
borger for at afdække, om borgerens behov stemmer overens med den visiterede 
indsats. 
 
Derudover vil der være ekstra opmærksomhed på at gøre flere borgere selvhjulpne via 
målrettet rehabiliterende indsatser. Målet er, at en større andel af de borgere, der 
gennemgår et rehabiliterende forløb efterfølgende, ikke har behov for varig hjælp, men 
derimod er i stand til at klare sig selv i eget hjem. 
 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
- 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Serviceniveau Hjemmepleje -700,0 -1.500,0 -1.500,0 -1.500,0 
      Anlæg 0,0 0,0 0,0 0,0 

Drift 0,0 0,0 0,0 0,0 
Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
- 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
- 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
-



Sundhed & Omsorgsudvalget   SO 10-04 
Omsorg og Pleje Budget 2022-25 

                                                                                                                                                                                            

03.09.2021

 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Spareforslag 0,5% - Lukning af caféer - Køkkenområdet 
 
2. Beskrivelse af forslag (handling inkl. opfølgning) 
 
Køkkenområdet arbejder på en omorganisering af området, så der bliver mere 
ensartethed og effektiv opgaveløsning.  
 
Dette vil betyde lukning af caféer og nedsættelse af åbningstider i forhold til den 
konkrete omsætning i den enkelte café. 
 
I forlængelse af dette spareforslag ønskes et pilotprojekt om caféernes fremtid igangsat. 
Der tænkes helt konkret på en udlicitering af Østerbycentrets café, ligesom det skal 
undersøges, om frivillige i fremtiden kan tænkes ind i driften af caféerne.  
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
- 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Lukning af cafeer Køkkenområdet -300,0 -300,0 -300,0 -300,0 
      Anlæg 0,0 0,0 0,0 0,0 

Drift 0,0 0,0 0,0 0,0 
Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
- 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
- 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
-
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