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1 Indledning 

Kerteminde Kommune har i forbindelse med budgetforliget vedrørende budget 2018-

2021 besluttet, at der skulle udarbejdes et råderumskatalog med forslag til udmøntning 

af besparelser. Besparelsesrammen udgør 27 mio. kr. i 2019, stigende til 46 mio. kr. i 

2020 og 50 mio. kr. i 2021. Det blev endvidere besluttet, at der i råderumskataloget 

skulle anvises besparelsesmuligheder for samlet 70 mio. kr. 

 

Kerteminde Kommune har overdraget opgaven med udvikling af råderumskataloget til 

KLK. Dette materiale udgør den samlede afrapportering på råderumsanalysen. I 

rapporten præsenterer KLK samlet set besparelsesforslag beløbende sig til 74,50 mio. 

kr. med fuld virkning i overslagsårene.  

 

Råderumsanalysens formål har været at identificere besparelsesforslag gennem en 

bred analyse af Kerteminde Kommunes politikområder, med den politiske organisation 

undtaget. Analysen er udarbejdet sideløbende med Analysen af den administrative 

organisation, som KLK også har udført. KLK har tilstræbt at gennemføre 

råderumsanalysen med afsæt i den politiske vision for kommunens fremtidige 

organisation samt at sikre, at de fremsatte besparelsesforslag er tilpasset Kerteminde 

Kommune, og at de understøtter de forslag, der er fremkommet i Analysen af den 

administrative organisation.  

 

KLK har i Råderumsanalysen anvendt en metode og analysestrategi, hvor Kerteminde 

Kommunes udgifter, serviceniveau og personale er sammenholdt og benchmarket med 

sammenlignelige kommuner. Dataanalysen er suppleret af dokumentanalyse, som har 

gjort det muligt at komme tættere på den faglige praksis og de udfordringer og 

forudsætninger, der gør sig gældende i kommunens mange afdelinger. Yderligere har 

KLK kvalificeret og videreudviklet analysen gennem en række fokusgruppeinterviews 

med chefer, ledere og medarbejdere, som har givet viden og inputs til arbejdet med 

forslagene. Ydermere har chefer, ledere og medarbejdere understøttet 

kvalitetssikringen og regnearbejdet vedrørende de enkelte besparelsesforslag. KLK vil 

gerne takke for en stor indsats og godt samarbejde med ledere og medarbejdere i 

Kerteminde Kommune. 

 

Kerteminde Kommune har med råderumskataloget efterspurgt en afgrænset analyse, 

der giver et sagligt og eksternt bud på, på hvilke områder der er et potentiale for 

effektiviseringer og besparelser. Tre forhold skal nævnes i den forbindelse.  

For det første skal råderumskataloget ikke læses som en udtømmende afdækning, der 

belyser samtlige fordele og ulemper ved et besparelsesforslag. KLK har inden for 

projektets ramme haft fokus på at afdække de økonomiske betingelser, udfordringer og 

serviceniveau på tværs af politikområderne, med henblik på herudfra at præsentere en 

række forslag til tiltag, som med mindst mulig konsekvens for kvaliteten i kommunens 

indsatser, kan skabe det ønskede økonomiske råderum for Kerteminde Kommune. 

 

For det andet bemærkes det, at råderumsanalysen ikke er udviklet i lige så tæt dialog 

med kommunen, som har været tilfældet ved Analysen af den administrative 

organisation. Analysens dybde og processuelle omfang har også været mindre. 

Involveringen er primært sket gennem fokusgruppeinterviews og dialog i forbindelse 

med konkrete spørgsmål og besparelsesforslag. Forslagene har ikke gennemgået en 

længere validerings- eller høringsproces. Det aktuelle materiale er KLK’s bedste bud 

på, hvordan man med forskellige værktøjer og tiltag kan opnå økonomiske besparelser 

og effektivisering på tværs af kommunens mange politikområder. Der udestår dermed 

et arbejde med at kvalificere og konkretisere besparelsesforslag og ud fra mere lokale 

forhold at kortlægge bl.a. økonomiske potentialer, før de enkelte forslag indgår i et 

egentligt budgetkatalog.  

 

For det tredje ønsker KLK at fremhæve, at Råderumskataloget er et 

besparelseskatalog. Fokus har været at udvikle forslag til besparelser, der giver et 
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politisk rum for prioritering. En del forslag er effektiviseringsforslag, hvor KLK finder det 

muligt at ændre praksis for derved at sænke udgiftsniveauet, men bevare det 

eksisterende serviceniveau. Andre af katalogets besparelsesforslag er 

servicereduktioner, som ved implementering vil få konsekvenser for kommunens 

serviceniveau på det pågældende område.  

I arbejdet med råderumskataloget har KLK tilstræbt så vidt muligt at minimere de 

kvalitets- og personalemæssige konsekvenser af forslagene, men besparelser i det 

krævede omfang vil uundgåeligt få mærkbare eftervirkninger. 

 

Råderumskataloget består af et kapitel for hver af de fem fagafdelinger i kommunen. 

Hvert kapitel indrammer analyse og besparelsesforslag på afdelingens to 

politikområder. I hvert kapitel præsenteres først de overordnede forudsætninger og 

karakteristika for området. Herefter præsenteres for hvert politikområde overordnede 

benchmarks og nøgletal samt de konkrete besparelsesforslag med estimerede 

besparelsespotentialer. I kapitel 8 ses en oversigt over alle forslag og det samlede 

besparelsespotentiale, som præsenteres i Råderumskataloget.  

 

God læselyst!   
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2 Børn, Familie og Dagtilbud 

Afdelingen for Børn, Familie og Dagtilbud går på tværs af to politikområder og 

inkluderer dagtilbud fra politikområdet Dagtilbud, Uddannelse og Unge og Børn- og 

Familieområdet fra politikområdet af samme navn. Opgaveløsningen og bevillingerne 

på politikområdet Børn og Familie er forankret delvist i Afdelingen for Børn, Familie og 

Dagtilbud, som varetager opgaverne knyttet til de 0-14 årige, og delvist i Afdelingen for 

Unge og Skole, som varetager tilsvarende opgaver for de 15-30 årige.  

 

Børn, Familie og Dagtilbud består af 5 enheder og et fagligt konsulentteam, der 

arbejder på tværs i afdelingen. Det faglige konsulentteam arbejder bl.a. med udvikling 

samt administrativ og datadreven understøttelse af fagchefen og enhederne. De 5 

enheder er:  

- Børn- og Ungerådgivningen 

- Familierådgivningen 

- Tandplejen 

- Dagtilbudsområdet  

- Interne tilbud: Villaen, Familiehuset og Børnenes Hus. 

 

Børn, Familie og Dagtilbud varetager opgaver indenfor: sundhedspleje, 

børnetandpleje, omsorgstandpleje, børnesundhedsområdet og træning/genoptræning 

af børn og unge. Afdelingen er ansvarlig for arbejdet med udsatte børn og unge på det 

specialiserede børne- og ungeområde for børn i alderen 0-14 år og disses familier 

samt for arbejdet med handicapsager for børn i alderen 0-14 år samt disses familier. 

Med de nye politikområder fra 2018 ligger budgettet hertil også i Børn, Familie og 

Dagtilbudsafdelingen. 

 

Børn- og familieområdet varetager opgaver med myndighedssagsbehandling, 

anbringelser (opholdssteder, plejefamilier, døgninstitutioner både sociale og for 

borgere med handicap, sikrede døgninstitutioner), tidlige og forebyggende indsatser, 

foranstaltninger (herunder U-team, Familiehuset i form af en åben anonym rådgivning, 

længerevarende støtte- og behandlingsforløb, kommunens kontaktpersonkorps samt 

dagbehandlingstilbuddet Børnenes Hus. Derudover varetager afdelingen arbejdet med 

dagtilbudsområdet, herunder daginstitutioner, dagpleje, ressourcepladser, tilskud til 

privat pasning mv. Yderligere dækker afdelingen over PPR, U-team, interne tilbud mv. 

 

I Kerteminde Kommune tilbydes der i dagplejen pasning af børn i alderen fra 0 til 2 år 

og 10 måneder. Hver dagplejer har en ugentlig åbningstid på 48 timer. I 2016 var der 

74 kommunale dagplejere, mens tallet i 2017 var 73. Kerteminde Kommune har på 

nuværende tidspunkt ikke private dagplejere. Der er 7 daginstitutioner, som står for 

pasning af børn i alderen 2 år og 10 måneder til børnene fylder 6 år. Derudover er 5 af 

daginstitutionerne integrerede institutioner med vuggestuepladser. Institutionerne har 

åbent 50 timer om ugen, dog har daginstitutionen Mælkevejen i Langeskov en 

åbningstid på 56,5 timer pr. uge i både vuggestue og børnehave.  

 

Budgettet til daginstitutioner tildeles på baggrund af det forventede børnetal. Der 

tildeles en takst pr. barn, hvor børnehavebørn vægter 1 og vuggestuebørn vægter 1,8. 

I taksten pr. barn er der indregnet udgifter til personale, øvrig drift og børn med 

funktionsnedsættelser. Derudover tildeles et beløb til forsikringer, IT-drift, renovation, 

frokost ordning og leje/leasing. Forældrenes betaling til en daginstitutionsplads udgør 

25% af de budgetterede brutto driftsudgifter pr. plads i dagpleje, vuggestue, børnehave 

mv., Forældrenes egenbetaling opkræves i 11 rater, da juli måned er betalingsfri. 

 

 

2.1 Forudsætninger og karakteristika på området 
I Figur 1 ses budget- og regnskabstal for Kerteminde Kommunes dagtilbudsområde. 

Det ses, at forbruget på området faldt i 2016 og 2017 sammenlignet med de 

foregående år. Budget 2018 er højere end de foregående år, hvilket bl.a. kan forklares 
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ved, at de særlige dagtilbud er indlagt under politikområdet i 2018. Derudover er 

budget- og regnskabsudviklingen et udtryk for de kapacitetsbehov og børnetal, som 

har gjort sig gældende og været forventet i løbet af perioden. Pt. ses et øget 

kapacitetsbehov, da børnetallet er steget i 2017 og 2018. Der er en forventning om 

fortsat svag stigning. Det kan for nogle områder medføre en kapacitetsmæssig 

udfordring, som skal håndteres i samme ombæring, som det økonomiske råderum skal 

opnås. 

 
Figur 1: Oversigt over budget og regnskab på dagtilbudsområdet, 1.000 kr. 

 
Kilde: Kerteminde Kommunes egne budgetter og årsrapporter   

 

I Figur 2 ses budget- og regnskabstal for perioden 2014-2021 inden for politikområdet 

Børn og Familie. Det ses, at Kerteminde Kommune generelt har et noget højere 

forbrug på området end budgettet foreskriver. Således er budgettet overskredet med 

ca. 10 % hvert år fra 2014-2017. Budgettet er forøget en smule hvert år, men forbruget 

har hvert år været højere, og forbruget er steget i takt med, at budgettet er steget. 
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Figur 2: Oversigt over budget og regnskab på børne- og familieområdet  

 
Kilde: Kerteminde Kommunes egne budgetter og årsrapporter   

 

KLK er blevet orienteret om, at budgettet er reguleret med 5,5 mio. kr. i 2018, og at 

området derudover er blevet pålagt at indhente 5 mio. kr. som følge af en økonomisk 

analyse med tilhørende anbefalinger gennemført af et eksternt konsulentfirma (BDO) 

samt en anden igangværende analyse med fokus på omstrukturering af kommunens 

interne tilbud rettet mod børn og unge også udført i samarbejde med BDO.  

 

I identificering af besparelsespotentialer er der forsøgt at tage højde for allerede 

implementerede beslutninger og besparelser således, at det kan understøtte det 

igangværende og gennemførte arbejde med at sænke udgifterne til børne- og 

familieområdet. De nedenfor skitserede forslag kan således supplere de forslag, der 

arbejdes med for at indhente de skitserede 5 mio. kr. Forslagene har desuden til 

hensigt at sikre en velfungerende økonomisk styring på området samt at identificere 

yderligere besparelser. 

 

 

2.2 Overordnede benchmark – Dagtilbud 
I dette afsnit præsenteres en række overordnede nøgletal, sammenligninger og grafer 

vedrørende udgifter og aktiviteter, der gør sig gældende for Kerteminde Kommune på 

dagtilbudsområdet. Med udgangspunkt i nøgletal og sammenligninger indbefatter 

afsnittet således de væsentligste betragtninger på områdets udgiftssituation og 

serviceniveau. Det bemærkes dog, at benchmark primært sker på udgifter og ikke på 

aktivitetsniveau. Dette skyldes, at Kerteminde Kommunes aktivitetsdata i FLIS på dette 

område er fejlbehæftede. 

 

I afsnittet sammenlignes der med to sammenligningsgrupper ”Fynske Kommuner” 

bestående af de fynske kommuner eksklusiv Odense, Ærø og Langeland og 

”Sammenligningsgruppen”, bestående af Hørsholm, Solrød, Stevns, Struer, Odder, 

som er udvalgt for fagområdet baseret på FLIS’ Sammenligningskommuneværktøj. 

 

I Tabel 1 ses en oversigt over de samlede udgifter til børnepasning pr. 0-5 årig. Det 

ses, at Kerteminde fra 2014-2017 har haft et noget højere udgiftsniveau til 

børnepasning sammenlignet med sammenligningsgrupperne. En tendens, som også 

er gældende for 2017, hvor kommunens udgifter pr. 0-5 årig er ca. 2.000 kr. højere end 

begge benchmarkgrupper. Det bemærkes dog, at Kerteminde Kommune har haft 
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faldende udgifter til børnepasning fra 2014-2017. Det faldende udgiftsniveau, om end 

knap så markant, ses også for gruppen af de fynske kommuner og for 

sammenligningsgruppen. Til trods for faldet har Kerteminde Kommune stadig det 

højeste udgiftsniveau pr. 0-5 årige til børnepasning. Dette indikerer et potentiale for 

besparelser på området.  

 
Tabel 1: Oversigt over samlede udgifter til børnepasning pr. 0-5 årig i kr.  

 2014 2015 2016 2017 %Vækst 

Kerteminde 57.829 58.383 53.688 51.398 -11% 

Fynske kommuner 50.130 48.733 48.194 49.071 -2% 

Sammenligningsgruppe 52.580 51.844 50.110 49.533 -6% 

Kilde: DST, Reg31 og Folk1a.  

Definition: Regnskabstal, udgifter til konto 5.25.11, 5.25.12, 5.25.13, 5.25.14, befolkningstal 4. kvt.. 

 

Ses der alene på udgifter til daginstitutioner pr. 0-5 årig viser Tabel 2, at Kerteminde 

Kommunes udgifter ligger på et lidt lavere niveau end de øvrige sammenlignings-

grupper. I perioden fra 2014-2017 har der været en del udsving i Kerteminde 

Kommunes udgifter til daginstitutioner, men i 2017 ligger kommunen på det laveste 

niveau sammenlignet med begge benchmarkgrupper. Når Kerteminde Kommune, 

trods det relativt lave udgiftsniveau til daginstitutioner, alligevel har høje udgifter til 

børnepasning samlet set, er forklaringen primært, at Kerteminde Kommune har en 

lavere andel børn i daginstitutioner, idet børnene i høj grad passes i dagplejeregi.  

 
Tabel 2: Oversigt over udgifter til daginstitutioner pr. 0-5 årig i kr.  

 2014 2015 2016 2017 %Vækst 

Kerteminde 35.514 37.850 33.857 32.879 -7% 

Fynske kommuner 32.342 32.846 33.381 33.982 5% 

Sammenligningsgruppe 41.172 41.544 40.481 39.590 -4% 

Kilde: DST. Udgifter til daginstitutioner (vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner) 

Definition: Regnskabstal, 5.25.12, 5.25.13, 5.25.14, befolkningstal 4. kvt. 
 

I Tabel 3 ses antallet af pladser i dagpleje pr. 100 0-2 årige. Tabellen viser, at 

Kerteminde i 2017 havde 6 pladser flere pr. 100 0-2 årige sammenlignet med de 

fynske kommuner og 18 flere end sammenligningsgruppen. Tabellerne viser tydeligt, at 

Kerteminde Kommune i højere grad anvender dagplejepladser i kommunens 

børnepasning sammenlignet med benchmarkgrupperne, hvor særligt 

sammenligningsgruppen gør brug af daginstitutioner. Tabel 3 viser dog også, at 

antallet af dagplejepladser i Kerteminde Kommune er faldet fra 2014-2017. En 

tendens, som også ses hos de to sammenligningsgrupper. 

 
Tabel 3: Oversigt over antal pladser i dagpleje pr. 100 0-2 årig.  

 2014 2015 2016 2017 %Vækst 

Kerteminde Kommune 59 51 42 41 -31,1% 

Fyn 46 41 36 35 -23,4% 

Sammenligningsgruppe 34 29 24 23 -33,0% 

Kilde: Økonomi og Indenrigsministeriets nøgletal.  

Definition: Budgetterede antal heltids- og deltidspladser i dagpleje pr. 100 0-2 årige, pr. 1 januar. 
 

Faldet i dagplejepladser er sket sideløbende med et stabilt faldende børnetal, herunder 

et fald i antallet af børn i alderen 0-5 år. I 2016 og 2017 er børnetallet imidlertid steget, 



Kerteminde Kommune   Side 9 af 102 
Råderumskatalog 
 

www.klk.kl.dk 

hvilket særligt ses i for gruppen af børn i alderen 0-2 år. Samme tendens gør sig 

gældende i begge sammenligningsgrupper. I et fokusgruppeinterview blev det belyst, 

at Kerteminde Kommune fremadrettet forventer kapacitetsudfordringer i forhold til at 

kunne levere dagplejepladser svarende til borgernes efterspørgsel.  

 

Tabel 4 viser udgifterne pr. dagplejeplads i Kerteminde Kommune. Prisen er udregnet 

baseret på pladsopgørelsen fra Økonomi- og Indenrigsministeriet koblet til udgifts- og 

befolkningstal fra Danmarks Statistik. I tabellen ses det, at Kerteminde Kommunes 

udgifter til dagpleje pr. dagplejeplads er noget højere end i de to 

sammenligningsgrupper. Samtidig viser tabellen, at Kerteminde Kommune har oplevet 

en væsentlig stigning i udgifter pr. dagplejeplads, hvilket også har gjort sig gældende 

for FLIS sammenligningsgruppen. Når tabellen ses i sammenhæng med Tabel 1, som 

viste, at de samlede udgifter til børnepasning i Kerteminde Kommune er høje, giver 

Tabel 4 et billede af, at Kerteminde Kommune har en dagplejeordning, som er 

udgiftstung. Analysen viser samtidig, at dagplejen ikke alene er udgiftstung, fordi 

kommunen har mange dagplejepladser, men også i høj grad fordi prisen pr. 

dagplejeplads er høj. 

 
Tabel 4: Oversigt over udgifter pr. dagplejeplads.  

 2014 2015 2016 2017 %Vækst 

Kerteminde Kommune 84.325 88.110 98.363 93.419 11% 

Fyn 85.843 84.545 87.201 87.797 2% 

Sammenligningsgruppe 77.030 80.446 86.897 89.555 16% 

Kilde: Beregnet på baggrund af antal pladser i dagpleje pr. 100 0-2 årig (ØIM), befolkningstal 4 kvt., 

regnskabstal vedrørende udgifter konto 5.25.11 (DST) 
 

 

I Tabel 5 ses normeringen for forskellige pasningstilbud i Kerteminde Kommune. Dvs. 

hvor mange børn, der gennemsnitligt er pr. medarbejder i hhv. institutionerne og 

dagplejen. I tabellen ses kun normeringer for 2015 og 2016, da dette er de nyeste tal 

opgjort i Danmarks Statistik. Det ses, at Kerteminde Kommune har haft en noget 

højere normering i dagplejen, mens den for daginstitutionerne er på niveau med 

sammenligningsgrupperne. Normeringerne på daginstitutionsområdet er faldet 

betydeligt fra 2015 til 2016 i Kerteminde Kommune. Dvs., at der er kommet flere børn 

pr. medarbejder. KLK har fået oplyst, at Kerteminde Kommune pt. har en målsætning 

om at have en normering på 3,7 barn pr. medarbejder i dagplejen. Dog er antallet af 

børn pr. dagplejer (ifølge oplysninger fra fokusgruppeinterviewet) stadig markant lavere 

end dette niveau. 

 
Tabel 5: Normering i forskellige pasningstilbud – antal børn pr. medarbejder 

2015 2016 %Vækst 

Dagpleje 

Kerteminde Kommune 2,90 3,00 3,4% 

Fyn 3,23 3,32 2,6% 

Sammenligningsgruppe 3,08 3,23 4,9% 

Daginstitution  
0-2 år 

Kerteminde Kommune 2,80 3,10 10,7% 

Fyn 3,02 3,00 -0,6% 

Sammenligningsgruppe 3,08 3,18 3,3% 

Daginstitution  
3-5 år 

Kerteminde Kommune 5,60 6,10 8,9% 

Fyn 6,02 6,02 0,0% 

Sammenligningsgruppe 6,05 6,28 3,7% 

Kilde: DST, Nøgletal på ”normeringer i institutioner og dagpleje efter pasningstilbud, område og tid” 
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2.3 Forslag til effektivisering på dagtilbudsområdet 
Nedenfor følger de konkrete forslag til råderumsanalysen, som KLK har fundet på 

dagtilbudsområdet. KLK har i alt identificeret 9 besparelsesforslag på 

dagtilbudsområdet med et samlet potentiale på 5,63 mio. kr. i 2021. Dette inkluderer: 

 

- Forslag 1: Lavere udgift pr. plads – Dagplejen  

- Forslag 2: Ændrede takster på dagtilbudsområdet 

- Forslag 3: Tilskud til pasning af egne børn 

- Forslag 4: Mulighed for forældrepasning vs. gæstedagpleje ved 

korttidssygdom  

- Forslag 5: Ændrede åbningstider – Daginstitutioner  

- Forslag 6: Arbejdstilrettelæggelse og modulløsninger – daginstitutioner 

- Forslag 7: Lukning i ferieperioder/fælles åbning i daginstitutioner og SFO 

- Forslag 8: Fælles ledelse mellem to institutioner på fire daginstitutioner  

- Forslag 9: Tidlig SFO – Daginstitutioner 

 

2.3.1 Forslag 1: Dagpleje: Lavere udgift pr. dagplejeplads  
Tabel 4 viste prisen pr. dagplejeplads. Her sås det, at Kerteminde Kommune har en 

relativt udgiftstung dagpleje, når udgifterne opgøres pr. dagplejeplads.  

 

Samtidig viste Tabel 5, at der i 2015 og 2016 var en relativt høj normering i dagplejen, 

og i fokusgruppeinterviewet blev KLK informeret om, at normeringen, til trods for en 

målsætning om at ligge på 3,7 på nuværende tidspunkt, blot er ca. 3 børn pr. 

dagplejer. KLK vurderer, at antallet af børn pr. dagplejer har relativt stor betydning for 

udgiftsniveauet pr. dagplejeplads, hvilket betyder, at denne parameter er fordyrende 

for Kerteminde Kommunes dagpleje.  

 

En anden årsag til, at udgifterne pr. dagplejeplads har været stigende, og at udgifterne 

pr. plads er noget højere end sammenligningsgrupperne, er, at lønudgifterne til 

dagplejere ikke er faldet parallelt med faldet i pladser. Således viser nedenstående 

graf det gennemsnitlige lønniveau pr. måned pr. medarbejder i hhv. Kerteminde 

Kommune og i de to sammenligningsgrupper.  
 

Figur 3: Gennemsnitlig fuldtidsløn pr. måned pr. dagplejer  

  
Kilde: Udtræk fra KRL, KLK beregning  
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I grafen ses det, at Kerteminde Kommune i 2013-2014 oplevede lavere gennemsnitlige 

lønudgifter til dagplejere sammenlignet med benchmarkinggrupperne. Siden 2015 har 

den gennemsnitlige fuldtidsløn til en dagplejer imidlertid været stigende, og i 2017 lå 

den gennemsnitlige månedsløn pr. medarbejder 1.182 kr. højere end gennemsnittet af 

de to sammenligningsgrupper. For de 73 dagplejere, som pt. er ansat i Kerteminde 

Kommune, giver det en årlig lønudgift, som er 1,04 mio. kr. højere end de to 

sammenligningsgruppers. 

 

De høje lønudgifter kan bl.a. henføres til, at kommunen har høje udgifter til 5. 

barnstillæg. Således var omfanget af 5. barnstillæg i 2016 1,0 mio. kr. og i 2017 1,1 

mio. kr. Udgifter til 5. barnstillæg opstår, når en dagplejer er fraværende i en længere 

periode, og børn passes ved en dagplejer, som i forvejen har fire børn. Dette kan virke 

stærkt udgiftsdrivende og er særligt interessant, når den faktiske normering pr. 

dagplejer er lav. 

 

Også Kerteminde Kommunes udgifter til gæstevederlag er høje. Gæstevederlag gives, 

når en dagplejer har én eller flere fraværsdage, hvorfor dagplejerens børn sendes i en 

gæstedagpleje, som modtager 400 kr. i gæstevederlag pr. dag. I denne sammenhæng 

er KLK blevet informeret om, at der pt. foreligger et initiativ med efteruddannelse til alle 

dagplejere frem mod 2020. Initiativet betyder, at der løbende er 5 dagplejere afsted på 

uddannelse, hvilket lægger et pres på udgifterne til 5. barnstillæg, gæstevederlag eller 

varetagelse af børnepasningen i en gæstestue i en institution. Når denne analyse 

kobles til det faktum, at Kerteminde Kommune pt. har et stigende børnetal og dermed 

fremadrettet kan opleve kapacitetsudfordringer, kan det virke yderligere forøgende på 

lønudgifterne til dagplejerne.  

 

KLK foreslår derfor, at Kerteminde Kommune arbejder på at sænke udgiften pr. 

dagplejeplads betragteligt ved hjælp af flere tiltag. Som det også fremsættes i 

handleplanen til den kommende budgetopfølgning, forventes det, at der kan realiseres 

besparelser ved at sænke udgiften til 5. barnstillæg, og derudover forventer KLK også, 

at udgifterne til gæstevederlag kan mindskes. Samtidig foreslår KLK, at Kerteminde 

Kommune arbejder på at øge kapaciteten til pasningen af de små børn, og at 

udgiftsniveauet til dagplejen samtidig stabiliseres. Med de høje enhedsudgifter og et 

lavt antal dagplejebørn pr. dagplejer forventer KLK, at det er muligt at kunne 

indarbejde det øgede antal børn uden væsentlige merudgifter til området.  

 

2.3.1.1 Konkretisering af forslaget  

For at kunne realisere dette foreslår KLK, at Kerteminde Kommune på kort sigt 

kapacitetstilpasser og opnår en hurtig sænkning af udgifterne til dagplejepladserne ved 

at oprette stordagplejeordninger, som er noget, kommunen allerede har haft fokus på. 

Samtidig foreslår KLK, at der i de institutioner, hvor der er mulighed for 

kapacitetsudvidelse på kort sigt, oprettes gæstestuer og på længere sigt oprettes et 

antal vuggestuepladser. Gæstestuerne har til formål på kort sigt at tage hånd om de 

meget høje udgifter, der er til 5. barnstillæg til dagplejerne.  

 

I tråd med ovenstående foreslår KLK, at Kerteminde Kommune udskyder det 

uddannelsesforløb for dagplejerne, som pt. forløber. Afbrydelsen af 

uddannelsesforløbet er naturligvis ikke at foretrække, da kommunen også er afhængig 

af, at kommunes dagplejere har et højt kompetenceniveau og i øvrigt oplever en høj 

arbejdsglæde. KLK vurderer dog, at det nuværende udgiftspres og det forventede pres 

på kapaciteten gør, at det pt. er mere presserende at sikre, at udgiftsniveauet 

stabiliseres samtidig med, at kapaciteten i kommunens pasningstilbud udvides. 

 

Samtidig foreslår KLK, at Kerteminde Kommune ser på lønniveauet for kommunens 

dagplejere. Pt. får en fuldtidsansat dagplejer 1.182 kr. mere i løn sammenlignet med 

gennemsnittet af benchmarkinggrupperne. KLK foreslår, at Kerteminde Kommune 

vurderer de gældende lokalaftaler særligt med fokus på udbetaling af tillæg. 
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KLK’s analyse har yderligere vist, at der i dagplejen også er behov for styrket 

arbejdstilrettelæggelse. Mødeaktivitet er her en udgiftsdriver, som forvaltningen også 

har peget på. KLK anbefaler derfor, at man reducerer mødeaktiviteten i dagplejen, og 

at man også her arbejder på at styrke ressourceudnyttelsen gennem bedre 

arbejdstilrettelæggelse. En styrkelse af arbejdstilrettelæggelsen, herunder en reduktion 

af dagplejens mødeaktiviteter, vil på relativt kort sigt kunne understøtte et lavere 

udgiftsniveau.  

 

På længere sigt foreslår KLK, at Kerteminde Kommune overvejer at oprette 1-2 nye 

vuggestuer i de geografiske områder, hvor kapacitetsudfordringen forventes at være 

størst. Det kan f.eks. gøres ved at omdanne en eller flere af børnehaverne til 

integrerede institutioner, og at kommunen samtidig lukker et antal dagplejepladser. På 

længere sigt vil dette kunne medføre en betydelig besparelse, da udgiftsniveauet til 

dagplejen er relativt høj, mens det er KLK’s vurdering, at vuggestuepladserne i de 

integrerede institutioner er mere omkostningseffektive. Samtidig vil forslaget 

understøtte den kapacitetsmæssige tilpasning, som kommunen forventer at skulle 

håndtere.  

 

KLK forventer, at de ovennævnte tiltag vil kunne få Kerteminde Kommunes udgifter pr. 

dagplejeplads på niveau med de fynske kommuner. De fynske kommunegruppe har, 

lige som Kerteminde, mange dagplejepladser, men deres udgifter pr. dagplejeplads 

har ligget stabilt lavere i de seneste 4 år. I 2017 var forskellen mellem Kerteminde og 

de fynske kommuners udgift pr. dagplejeplads 5.622 kr. KLK vurderer derfor, at 

Kerteminde Kommune frem mod 2021 kan realisere en besparelse på 1.456.041 kr. 

baseret på det nuværende antal dagplejepladser. KLK foreslår, at besparelsen 

indtrappes med 0,5 mio. kr. i 2019 stigende til 1,456 mio. kr. i 2020 og 2021.   

 

 

2.3.2 Forslag 2: Ændrede takster på dagtilbudsområdet 
Forslaget indbefatter en ændret takst til dagtilbudsområdet. Det vil sige, at den interne 

takst, som bruges i tildelingen af ressourcer til daginstitutionerne, ændres. Sænkes 

den interne takst, vil det betyde en lavere driftsindtægt fra forældrebetaling. Dette er 

medregnet i de nedenstående forslag.  

 

En reduktion i taksten kan opnås på forskellige måder og med forskellig konsekvens:  

 

- Taksten pr. barn i vuggestue sænkes til taksten pr. barn i dagplejen 

- Ændret vægtning ift. vuggestuebørn i tildelingsmodellen 

- Taksterne sænkes 4% 

 

 
Tabel 6 Besparelsespotentialer – ændrede takster 

 2019 2020 2021 

Vuggestue sænkes til 

dagplejeniveau 
0,7 0,7 0,7 

Ændret vægtning 1,15 1,15 1,15 

4% takstnedsættelse 1,6 1,6 1,6 

 

Alle besparelsesforslag er baseret på takster og grundnormeringen i 2018. Det 

bemærkes, at der i praksis opleves et stigende antal børn i Kerteminde Kommune. 

 

KLK anbefaler, at Kerteminde Kommune vælger at ændre vægtningen af 

vuggestuebørn i tildelingsmodellen. Men i princippet kan varianter af overstående 

metoder kobles, eller en af de andre metoder kan vælges. Samlet set vurderer KLK, at 
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en sænkning af taksten alt andet lige vil påvirke serviceniveauet. Nedenfor beskrives 

besparelsespotentialerne forbundet ved de tre metoder. 

 

Taksten pr. barn i vuggestue sænkes til taksten pr. barn i dagplejen 

Forslaget indbefatter, at taksten pr. barn i vuggestue sænkes til taksten pr. barn i 

dagpleje. Sænkes taksten til vuggestuen, således at den kommer på niveau med 

taksten til dagplejen, skal der tages højde for et faldende forældrebidrag. Samlet opnås 

en besparelse på 9.009 kr. pr. plads. 

 
Tabel 7 Oversigt over forældrebetaling og beregnede bruttoudgifter pr. plads 

 Forældrebetaling 2018 Bruttoudgift pr. 
plads 

Dagpleje 2703 118.932 

Vuggestue 2976 130.944 

Kilde: Beregninger på baggrund af oplysninger fra Kerteminde Kommune 

 

I 2018 er grundnormeringen til vuggestue 78 pladser. En sænkning af taksten vil derfor 

medføre en besparelse på i alt 702.702 kr. 

 

Sænkes vuggestuetaksten til dagplejeniveauet, betyder det, at forældrebetalingen til 

en vuggestueplads er lige så høj som i dagplejen. Dette kan skabe en diskussion om, 

hvorvidt det anderledes serviceniveau i vuggestue kontra dagpleje ikke bør afspejles i 

den takst, som forældrene betaler. 

 

 

Ændret vægtning ift. vuggestuebørn i tildelingsmodellen 

Taksten til daginstitutionerne kan også reduceres ved at ændre den vægt, som et 

vuggestuebarn har i tildelingsmodellen. Den nuværende model vægter et 

vuggestuebarn med en vægt på 1,8. 

 

Ændres takstniveauet, ved at ændre vægtningen af et vuggestuebarn i 

tildelingsmodellen, kan dette gøres ved at et vuggestuebarn fremadrettet vægter 1,5 

fremfor 1,8. Dette vil medføre en besparelse på 1,15 mio. om året inkl. lavere 

driftsindtægter fra forældrebetalinger.  

 

Taksterne sænkes 4% 

Endelig kan takstniveauet til dagtilbud sænkes ved generelt at reducere taksten pr. 

barn med 4%. Med udgangspunkt i taksten og antallet af børn i 2018 vil en reduktion i 

taksterne på 4 procent fraregnet den mindske forældrebetaling medføre en besparelse 

på 1,59 mio. kr. pr. år. 

 

 

2.3.3 Forslag 3: Tilskud til pasning af egne børn 
 

Dagtilbudsloves §86 giver mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan give forældre 

mulighed for at vælge økonomisk tilskud til pasning af egne børn i stedet for en plads i 

dagtilbud. Kerteminde Kommune kan dog beslutte, at ordningen kun skal gælde for 

børn i en bestemt aldersgruppe indenfor aldersgrænsen fra 24 uger til skolestart. Dette 

forslag indebærer indførelse af tilskud til forældre til pasning af egne børn i stedet for 

en plads i dagtilbud. 

 
Tilskudsordningen kan ses som et supplement til småbørnsfamilier som alternativ til 
privat pasning og optagelse i dagtilbud. Tilskudsordningen kan medvirke til at give den 
enkelte familie mere fleksible rammer i tilrettelæggelse af familie- og arbejdsliv.  
 
Forslaget kan dog også for Kerteminde Kommune være et af håndtagene til at løse et 
kommende pres på kapaciteten som følge af et sigende antal børn i alderen 0-2 år. 
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KLK anbefaler, at det i denne sammenhæng vurderes, hvorvidt der skal indføres en 
aldersbegrænsning, således at tilskuddet kun kan gives til børn i alderen 0-2 år og 10 
mdr. Dette med henblik på at forslaget skal understøtte den kapacitetsmæssige 
udfordring, som ses særligt for de mindste børn. 
 
Konkretisering af forslag 
Tilskuddet skal maksimalt udgøre 85% og minimum 75% af den billigste 
nettodriftsudgift pr. plads i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen 
(nettodriftsudgift pr. plads ekskl. udgifter til støtte).  
 
Såfremt det vælges at udbetale det mindste tilskud på 75% af billigste 
nettodriftsudgifter i et dagtilbud til samme aldersgruppe, vil tilskuddet til børn i alderen 
24 uger til børnehavestart udgøre 57.654 kr./årligt. Til børn i alderen 3-6 år vil 
tilskuddet udgøre 35.496 kr. pr. år. 
 
Forudsættes det, at 10 børn (5 i dagpleje, 3 i vuggestue og 2 i børnehave) passes af 
forældrene, giver dette følgende besparelsespotentiale: 
 
 
Tabel 8: Besparelsespotentiale ved tilskud til pasning af egne børn 

 2019 2020 2021 

6 mdr. 0,06 0,06 0,06 

10 mdr.  0,11 0,1 0,1 

12 mdr.  0,13 0,13 0,13 

 
 

Den forældre, der ansøger om tilskuddet, kan ikke samtidig modtage offentlig 

overførselsindkomst (f.eks. barselsdagpenge, orlovsydelse, kontanthjælp, 

førtidspension og SU) eller have en arbejdsindtægt (herunder feriegodtgørelse). 

Forælderen betaler skat af tilskuddet.  
 
Med den nye dagtilbudslov åbnes der op for, at det ikke længere skal være et krav, at 
tilskudsperioden er sammenhængende. Her foreslås det at give forældre mulighed for 
at opdele tilskudsperioden i to for det samme barn. Samtidigt foreslås det, at det skal 
være muligt at dele tilskudsperioden op mellem forældrene. Forslaget ændrer ikke ved, 
at den samlede periode maksimalt kan udgøre ét år.  
 
Der vil være nogle administrative udgifter forbundet ved indførelse af tilskuddet, og der 
må især i opstarten forventes at skulle bruges arbejdstimer på at udarbejde 
retningslinjerne for ordningen samt vejlede forældre om den nye ordning. 
 
 

2.3.4 Forslag 4: Mulighed for forældrepasning kontra brug af 
gæstedagpleje ved korttidssygdom  

 

Forslaget indebærer, at forældre i tilfælde af, at dagplejen er syg eller fraværende, 

passer eget barn imod en kompensation i den månedlige takst. Når en dagplejer er syg 

eller fraværende i forbindelse med f.eks. kursusaktiviteter overgår børnene 

almindeligvis til en gæstedagpleje. Denne dagplejer modtager et gæstevederlag (dvs. 

betaling) for hvert barn, som dag plejen passer et barn, som ikke er tilknyttet plejeren.  

 

De 73 dagplejere i Kerteminde Kommune havde i 2017 3,0 børn pr. dagplejer. Data fra 

KRL viser, at de 73 dagplejere i 2017 havde et gennemsnitligt sygefravær på 5,8%, 

svarende til 12,53 sygefraværsdage. På årsbasis svarer dette samlet til 216 

arbejdsdage (tal fra SKAT). Antages det, at egen pasning vil kunne komme på tale i 
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5% af tilfældene svarende til ca. 0,5 dag om året, giver dette et samlet 

besparelsespotentiale som følger: 

 
Tabel 9: Besparelsespotentiale ved forældrepasning ved sygdom i dagplejen 

 2019 2020 2021 

 0,04 0,04 0,04 

 

Beregningen er baseret på et gæstevederlagstakst på 400 kr. pr. barn samt en 

kompensation til forældrene på 90,1 kr. pr. dag. Forslaget er svarende til et samlet 

besparelsespotentiale på 42.513 kr. om året.  

 

 

2.3.5 Forslag 5: Daginstitutioner:  Ændrede åbningstider 
 

I Kerteminde Kommune er åbningstiden for daginstitutioner 50 timer pr. uge. I 

Daginstitution Mælkevejen er åbningstiden dog 56,5 timer/uge. For at opnå en 

besparelse på kort sigt til realisering i 2019 forslås det, at Kerteminde Kommune 

gennemfører en ændring i daginstitutionernes åbningstid, således at de nedsættes 

med 2 timer, svarende til 54,5 timer i Mælkevejen og 48 timer i de øvrige 

daginstitutioner. En reduktion i åbningstiden med 2 timer/uge vil medføre en 

besparelse på i alt netto 1,147 mio. kr. svarende til 3,75 årsværk (gennemsnitsløn, 

beregnet ud fra 60 % pædagogløn og 40 % medhjælperløn). 

 

Dette forslag har karakter af et hurtigt og håndgribeligt besparelsesforslag, som dog 

også har servicemæssige konsekvenser for de forældre, som har behov for pasning af 

deres børn i ydertimerne. KLK foreslår, at forslaget implementeres hurtigt til realisering 

med budget 2019, men at man herefter arbejder på at implementere modulløsninger, 

som præsenteret i Forslag 6. Modulløsningerne vil efter implementeringen være 

bestemmende for, hvornår og hvordan den enkelte institution har åbent, hvilket 

betyder, at de ændrede åbningstider vil erstattes af åbningstider, som tilrettelægges 

efter forældrenes behov. 

 

Som forklaret vil gevinsten af nærværende forslag på sigt skulle kobles til den 

forventede økonomiske effekt ved implementering af modulløsninger. Således skal 

Forslag 5 og Forslag 6 ses i relation til hinanden økonomisk set. Såfremt Kerteminde 

Kommune vælger at iværksætte både Forslag 5 og Forslag 6 med virkning af 

modulløsninger fra år 2020, må det forventes at den økonomiske effekt af de ændrede 

åbningstider kun kan realiseres i 2019.  

 

2.3.6 Forslag 6: Daginstitutioner: Arbejdstilrettelæggelse og 
modulløsninger  

 

KLK foreslår, at Kerteminde Kommune arbejder på at forbedre arbejdstilrettelæggelsen 

i kommunens daginstitutioner. En forbedret arbejdstilrettelæggelse vil kunne styrke 

planlægningen af vagter, tid og ressourcer og dermed forbedre ressourceudnyttelsen i 

institutionerne. Formålet er at sikre, at medarbejdernes arbejdstid anvendes bedst 

muligt, så kommunen på den måde kan øge kvaliteten samtidig med, at en effektiv 

ressourceudnyttelse kan føre til besparelser på området.  
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KLK anbefaler, at Kerteminde Kommune lader sig inspirere af eksemplet fra Horsens 

Kommune eller af mange af de øvrige kommuner, som arbejder med styrket 

arbejdstidstilrettelæggelse på dagtilbudsområdet. KLK foreslår, at Kerteminde 

Kommune starter med at gennemføre en række manuelle registreringer (f.eks. i løbet 

af en 2 ugers periode) af, hvornår medarbejderne er på arbejde, og hvornår børnene er 

der. Næste skridt er at kategorisere arbejdsopgaverne og dermed opnå viden om, hvor 

stort omfanget er af opgaver uden om børnene. Herefter optimeres vagtplanlæg-

ningen, så den baseres på data fra registreringerne.  

 

KLK anbefaler, at Kerteminde Kommune på lidt længere sigt etablerer modulløsninger i 

daginstitutionerne. Med modulløsninger bliver det muligt at differentiere forældrenes 

betaling for daginstitutionen alt efter, hvor meget børnene er til stede i løbet af dagen. 

KLK foreslår, at Kerteminde Kommune finder inspiration hos bl.a. Billund Kommune, 

som arbejder med modulløsninger koblet til fleksible åbningstider i institutionerne. I 

Billund kan forældrene vælge mellem 5 moduler af 25, 32, 40, 45 eller 50 timer pr. uge. 

Ud fra de valgte moduler tilpasses vagtplaner og institutionernes åbningstider. 

Implementering af modulløsninger vil forventeligt give en øget indtægt til kommunen, 

da det bliver muligt at tilpasse forældrebetalingen for institutionen.  

 

KLK foreslår, at forældrebetalingen fastlægges på en måde, således at forældrene 

motiveres til at vælge de moduler, der giver den største indtægt for kommunen. 

Derudover fører modulløsninger generelt set til en effektiv ressourceudnyttelse, hvor 

udgifterne til daginstitutionerne udnyttes optimalt, da medarbejderne kun er på arbejde, 

når børnene også er der. KLK forventer også, at modulløsningerne vil øge kvaliteten i 

Kerteminde Kommunes dagtilbud. I Billund har man opnået en højere kvalitet ved at 

inddrage forældrene aktivt i planlægningen af modulerne. Forældrebestyrelserne har 

således fået kompetence til at udforme spilleregler for, hvordan modulerne kan bruges, 

og hvordan behov for længere åbent håndteres. En forudsætning for at 

modulløsningerne kan blive en succes er dog, at børnenes komme- og gåtider 

registreres, så der kan følges op på, om forældrene overholder de købte moduler. 

 

Det er KLK’s forventning, at Kerteminde Kommune vil kunne optimere 

ressourceudnyttelsen ved; 1) at styrke arbejdstilrettelæggelsen i daginstitutionerne og 

2) at indføre en mindre omfang af registreringer, som understøtter en databaseret 

planlægning. Samtidig forventer KLK, at implementering af modulløsninger, med afsæt 

i en mere databaseret planlægning, hvor medarbejdernes arbejdstider og børnenes 

komme- og gåtider registreres, vil kunne medføre en besparelse på lidt længere sigt.  

I Horsens Kommune har man fokus på at skabe mere af ’den fede børnetid’, dvs. den tid 

personalet udfører pædagogiske aktiviteter med børnene ved hjælp af bedre arbejdstilrettelæggelse. 

Blandt andet har ledere og medarbejdere på dagtilbudsområdet kategoriseret alle arbejdsopgaver 

hhv. ’med børn’ og ’om børn’. Kategoriseringen resulterede i en vurdering af, hvilke opgaver ’om’ 

børn, der var overflødige, hvilke opgaver, der kunne omdannes til pædagogiske aktiviteter, og hvilke 

opgaver, der faktisk var nødvendige at gennemføre uden børn. Herudfra udviklede Horsens 

Kommune et nyt tidsregistreringsværktøj, hvor personalet registrerer, når de udfører andre opgaver 

end børnetid. Samtidig registrerer forældrene børnenes komme- og gåtider i daginstitutionen. 

Registreringen af hvilke opgaver der udføres, informationer om børnenes mødetider samt viden om 

personalets arbejdstider, har gjort det muligt for kommunen at optimere ressourceanvendelsen 

betragteligt. Informationerne fra tidsregistreringsværktøjet anvendes nu i samspil med komme- og 

gåtiderne i institutionernes interne arbejdstidsplanlægning. Forandringen har synliggjort, at det 

pædagogiske personale ofte er få til stede om eftermiddagen, selvom der er mange børn i 

institutionerne. Samtidig kan lederne se time for time, hvor mange medarbejdere der er til stede i 

forhold til antallet af børn. Initiativerne er koblet til en fleksibel arbejdstidsmodel, hvor medarbejdernes 

arbejdstid fordeles ud fra en årsnorm. Kommunen bruger tiltagene til at revidere medarbejdernes 

vagtplaner, så der opnås mest muligt børnetid, når der er mange børn til stede. 
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KLK er blevet informeret om, at Kerteminde Kommune er begyndt at implementere IT-

platformen Hjernen og Hjertet. Systemet ligger fint i tråd med KLK’s anbefaling om 

styrket arbejdstilrettelæggelse og modulløsninger. Implementeringsprocessen kan 

understøttes af den pulje til IT-implementering, som KLK har foreslået i forbindelse 

med Analysen af den administrative organisation.  

 

KLK estimerer, at implementering af forslaget vil kunne medføre sænkede udgifter til 

vikarer samt forbedret ressourceudnyttelse svarende til en besparelse på 1 

fuldtidsstilling (én pædagog) på tværs af de 7 institutioner i kommunen. Den 

gennemsnitlige årsløn for en pædagog var i Kerteminde Kommune i 2017 411.494 kr. 

KLK estimerer, at forslaget i 2019, hvor arbejdstilrettelæggelsen styrkes, og hvor 

kommunen igangsætter tidsregistrering af arbejdstid og børnenes komme- og gåtider, 

dermed vil kunne medføre en besparelse på ét årsværk svarende til ca. 411.494 kr. 

Fra 2020 foreslås det, at Kerteminde Kommune yderligere intensiverer anvendelsen af 

data i arbejdsplanlægningen baseret på tidsregistreringer, kategorisering af 

arbejdsopgaver samt børnenes komme- og gåtider og samtidig iværksætter 

modulløsninger i daginstitutionerne. Disse initiativer vil kunne medføre en yderligere 

besparelse på 500.000 kr. Som nævnt skal den økonomiske virkning af Forslag 5 

vurderes i sammenhæng med Forslag 6 og omvendt. Såfremt Kerteminde Kommune 

beslutter at implementere Forslag 6, vil virkningen af Forslag 5 forventeligt forsvinde 

fra og med 2020. 
 

 

2.3.7 Forslag 7: Lukning i ferieperioder/fælles åbning i 
daginstitutioner og SFO 

 

I Kerteminde Kommune opereres med muligheden for at lukke daginstitutioner på 

hverdage, hvor der for mindre end 35 % af børnene i en daginstitution er et 

pasningsbehov. Pt. er det alternative pasningstilbud sikret gennem en fælles 

feriepasningsordning i samarbejde mellem daginstitutioner og SFO. KLK er blevet 

orienteret om, at kommunen har benyttet muligheden for at lukke udvalgte institutioner 

tre uger i sommerferien, i dagene mellem jul og nytår samt på dagen efter Kristi 

Himmelfart. Ordningen fungerer på den måde, at en eller flere daginstitutioner og 

SFO’er inden for et distrikt varetager pasningen af alle distriktets børn.  

 

KLK foreslår, at den nuværende ordning udvides, således at pasningsgarantien i 

ferieperioder bliver gældende inden for de tre største byområder i kommunen. Dette vil 

betyde, at der, i stedet for det nuværende samarbejde inden for distrikterne, alene 

holdes åbent i tre institutioner eller SFO’er i faste ferieperioder i hele kommunen. Disse 

tre pasningsmuligheder skal varetage pasningen af alle kommunens børn, der normalt 

går i vuggestue, børnehave og SFO. Fælles åbning på dage med lavt fremmøde er en 

måde at sikre, at personaleressourcerne i Kerteminde Kommunes dagtilbud anvendes 

bedst muligt i hverdagen, til gavn for alle børn.  

 

Med fælles åbning i ferieperioder opstår et øget behov for at indsamle viden om, 

hvornår børnene forventes at være fraværende fra institutionen, hvilket særligt er 

relevant for så vidt angår sommerferien. Forslaget kræver derfor, at der eksempelvis 

fastlægges tre faste ugers ’sommerferie’, som er de samme uger fra år til år. Udover at 

ordningen udvides, således at der i Kerteminde Kommune alene er åbent i tre 

daginstitutioner eller SFO’er, foreslår KLK også, at medarbejderne i daginstitutioner og 

SFO pålægges at afholde ferie og evt. afspadsering i sommerugerne med ferielukket, i 

dagene mellem jul og nytår samt dagen efter Kristi Himmelfart.  

 

KLK estimerer, at forslaget vil kunne lede til en samlet optimering på tværs af 

daginstitutioner og SFO svarende til 500.000 i 2019 stigende til 700.000 i 2020 og 

2021. Besparelsen forventes primært at kunne hentes gennem væsentligt færre 

udgifter til vikarer, da medarbejderne vil afholde ferie og afspadsering i fastlagte 

perioder, som kan styrke planlægningen på tværs. Der kan dog blive behov for at 
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realisere forslaget ved at fjerne én pædagog- eller medhjælperstilling på tværs af 

institutioner og SFO.  

 

2.3.8 Forslag 8: Fælles ledelse mellem to institutioner i, i alt fire 
daginstitutioner 

Forslaget indebærer, at der indføres fællesledelse på hhv. Marslev Børnehus og 

Nymarkens Børnehuset og mellem Balders Hus og Børnehaven Fjordvang.  

 

Nymarken og Marslev har i dag en landsbyordning med en fælles skoleleder. Der 

lægges i dette forslag op til, at der ligeledes kan indføres fælles ledelse på 

dagtilbuddet.  

 

Der er for nuværende, dog kun på midlertidig basis, indført fælles ledelse mellem 

Balders Hus og Børnehaven Fjordvang. Det foreslås, at dette gøres permanent.  

 

Implementeres dette, forventes det at give en besparelse svarende til én lederstilling, 

da medarbejderstaben vil skulle varetage en større del af det pædagogiske arbejde og 

ledelsesmæssige opgaver, som tidligere blev varetaget af lederen.  

 
Tabel 10: Besparelsespotentiale – fælles ledelse 

 2019 2020 2021 

Fælles ledelse 0,55 0,55 0,55 

 

Besparelsespotentialet bygger på, at der er en leder mindre. Data fra KRL viser, at 

gennemsnitslønnen for en pædagogisk uddannet leder i Kerteminde i 2017 var 45.524 

kr. pr. måned svarende til en besparelse på 546.288 kr. om året.    

 

Forslaget bygger videre på allerede gode erfaringer med fælles ledelse på de 

pågældende institutioner. Ved at lave fælles ledelse på tværs af institutionerne skabes 

der et større ledelsesrum for den enkelte leder, der skabes gode synergi og ikke 

mindst muligheden for at skabe ledelse på et fagligt strategisk niveau.  

 

 

2.3.9 Forslag 9: Tidlig SFO 
 

Forslaget går på, at der etableres tidlig SFO for alle kommende folkeskolebørn i 

Kerteminde Kommune. Forslaget indebærer, at skole-startende børn automatisk 

overgår til SFO i løbet af vinteren/foråret i det år, hvor de starter i skolen. Tabel 11 

viser besparelsespotentialet ved tidlig SFO afhængigt af, hvornår på året børnene 

overgår fra daginstitution til SFO’en. 
 

Tabel 11: Tidlig SFO besparelsespotentiale 

 2019 2020 2021 

01.01 – 31.07 1,1 1,1 1,1 

01.03 – 31.07 0,7 0,7 0,7 

01.04 – 31.07 0,5 0,5 0,5 

Kilde: Kerteminde Kommunes beregninger  

 

Beregningerne er baseret på 75 børn og tager udgangspunkt i de nuværende takster 

for tildeling til børnehave og SFO samt en reduceret forældrebetaling (svarende til 

gennemsnittet af børnehave og SFO-taksten). Der er ikke taget særskilt stilling til 

geografisk fordeling, ændrede budgetter, yderligere kapacitetsovervejelser, ændrede 

forældrebetaling, demografiudvikling mv. Faktorer som skal overvejes i forbindelse en 
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eventuel implementering. KLK anbefaler, at Kerteminde Kommune vælger 

mellemmodellen, dvs. starter den tidlige SFO d. 1. marts, med et samlet potentiale på 

0,7 mio. kr. årligt.  

 

Tidlig SFO skaber muligheden for at tilbyde en mere sammenhængende overgang fra 

dagtilbud og skole. Med tidlig SFO er det hensigten, at børnene kommer til at opleve 

en mere tryg og blid overgang mellem børnehave, SFO og skole. Dette kræver et 

udvidet samarbejde mellem dagtilbud og skole, hvor både ledelse og medarbejdere 

skal være med til at sikre en god overgang for børnene.  

 

Tidlig SFO giver børnene mulighed for at skabe nye relationer til andre børn forud for 

deres start i skolen, samtidig med at de får tid til at blive fortrolige med skolens 

rammer, rutiner og de andre børn fra indskolingen. Brugen af tidlig SFO kan være med 

til at give børnene og disses forældre en større fortrolighed med skolen samt et større 

overskud til det nye, som venter dem i skolen. Samtidig giver brugen af tidlig SFO 

skolen og SFO’en et bedre kendskab til børnegruppen forud for skolestart. Et 

kendskab, som skaber et godt fundament for klassedannelser.  

 

Et opmærksomhedspunkt er, hvordan børn som starter i frie grundskoler håndteres.  

 

 

2.4 Overordnede benchmark – Børne- og Familieområdet  
 

I dette afsnit præsenteres en række overordnede nøgletal, sammenligninger og grafer 

vedrørende udgifter og aktiviteter, der gør sig gældende for Kerteminde Kommune på 

børne- og familieområdet. Med udgangspunkt i nøgletal og sammenligninger 

indbefatter afsnittet de væsentligste betragtninger på områdets udgiftssituation og 

serviceniveau. I afsnittet sammenlignes der med to sammenligningsgrupper ”Fynske 

Kommuner” bestående af de fynske kommuner eksklusiv Odense, Ærø og Langeland 

og ”Sammenligningsgruppen”, bestående af Hørsholm, Solrød, Stevns, Struer, Odder, 

som er udvalgt baseret på FLIS – Det Fælleskommunale Ledelsesinformationssystem. 

 

Når man ser på Kerteminde Kommunes børne- og familieområde er nedenstående 

Tabel 12 et godt udgangspunkt, da tabellen viser kommunens udgifter til indsatser og 

tilbud til børn og unge pr. 0-22 årig. Det ses, at Kerteminde Kommune i hele perioden 

har væsentligt højere udgifter til service (indsatser og aktiviteter) pr. 0-22 årig.  

 
Tabel 12: Oversigt over udgifter til udsatte børn og unge (service) pr. 0-22 årig i kr. 
(PL-reguleret) 

 

 
2014 2015 2016 2017 %Vækst 

Kerteminde Kommune 10.314 9.671 9.949 10.190 -1,2% 

Fyn 9.048 9.142 9.074 9.595 6,0% 

Sammenligningsgruppe 8.228 9.227 9.073 8.513 3,5% 

Kilde: FLIS. Nettodriftsudgifter pr. 0-22 årig til funktionerne: 5.25.17, 5.28.20, 5.28.21, 5.28.22, 5.28.23, 

5.28.24 og 5.28.25. Nøgletallene indbefatter konto 5.28.23, gruppering 001 og 002. PL reguleret.  

 

Tabel 12 viser overordnet, at Kerteminde Kommune på børne- og familieområdet har 

noget højere udgifter til service pr. 0-22 årig. Mere præcist ligger Kerteminde 

Kommunes serviceudgifter på området 1.136 kr. højere pr. 0-22 årig sammenlignet 

med gennemsnittet af de to benchmarkgrupper. Ses der alene på Kerteminde 

Kommunes udgifter til anbringelser, er forskellen endnu større.  

 

Tabel 13 viser i denne sammenhæng Kerteminde Kommunes udgifter til anbringelser 

samlet set. For alle anbringelsestyper inkl. alle typer plejefamilier, alle typer 
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opholdssteder, døgninstitutioner og sikrede døgninstitutioner, ligger Kerteminde 

Kommunes udgifter markant højere sammenlignet med både Fyn og 

Sammenligningsgruppen. Tendensen har gjort sig gældende over hele tidsperioden, 

og Kerteminde har desuden oplevet en vækst i udgifterne, mens de fynske kommuners 

udgifter i gennemsnit er faldet over perioden.   

 

 
Tabel 13: Overblik over samlede udgifter til alle anbringelsestyper  

 

2014 2015 2016 2017 %Vækst 

Kerteminde Kommune 7.241 6.843 7.006 7.459 3,0% 

Fyn 5.812 5.652 5.526 5.743 -1,2% 

Sammenligningsgruppe 4.904 5.638 5.632 5.076 3,5% 

Kilde: FLIS. Definition: Nettodriftsudgifter pr. 0-22 årig borger. PL reguleret. 

 

De høje udgifter til anbringelser kan bl.a. tilskrives høje udgifter til døgninstitutioner. 

Tabel 14 illustrerer her udviklingen og fordelingen af udgifterne til forskellige 

anbringelsestyper i perioden 2014-2017. Det ses, at Kerteminde Kommunes udgifter 

pr. 0-22 årig i 2017 til døgninstitutioner var knap 4 gange så store som 

sammenligningsgruppens gennemsnitlige udgifter og knap 3 gange større end de 

fynske kommuners udgifter. Her er det væsentligt at fremhæve, at udgifterne til 

døgninstitutioner både dækker børn og unge fra 0-14 år, som varetages af Afdelingen 

for Børn, Familie og Dagtilbud, men også unge fra 15-22 år, hvor budgetansvaret 

ligger hos Afdelingen for Unge og Skole.  

 
Tabel 14: Overblik over udgifter til forskellige anbringelsestyper pr. 0-22 årig 

   
2014 2015 2016 2017 %Vækst 

Kerteminde Kommune 
Udg. anbringelser 

samlet pr. 0-22 årig 

(inkl. døgnanbringelser) 

7.241 6.843 7.006 7.459 3,0% 

Fyn 5.812 5.652 5.526 5.743 -1,2% 

Sammenligningsgruppe 4.904 5.638 5.632 5.076 3,5% 

Kerteminde Kommune 

Udg. døgninstitutioner 

pr. 0-22 årig 

3.678 3.046 2.823 3.585 -2,5% 

Fyn 1.245 1.092 1.105 1.283 3,1% 

Sammenligningsgruppe 1.556 1.565 1.145 928 -40,4% 

Kerteminde Kommune 

Udg. plejefam. (alle 

typer) pr. 0-22 årig 

1.830 2.146 2.304 2.300 25,7% 

Fyn 2.993 3.080 3.085 3.263 9,0% 

Sammenligningsgruppe 1.441 1.754 1.877 1.968 36,5% 

Kerteminde Kommune 

Udg. Opholdssteder 

mv. pr. 0-22 år 

1.208 1.012 1.440 1.315 8,9% 

Fyn 1.422 1.450 1.455 1.427 0,4% 

Sammenligningsgruppe 1.814 2.015 2.212 1.806 -0,4% 

Kilde: FLIS. Definition: Nettodriftsudgifter pr. 0-22 årig borger. PL reguleret. 
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Endelig sammenligner Figur 4 nettodriftsudgifterne pr. helårsanbragt for Kerteminde 

Kommune. Det ses, at Kerteminde Kommune udgifter er på niveau med 

sammenligningsgruppen, mens de ligger noget højere end de fynske kommuner. 

  
Figur 4: Nettodriftsudgifter til anbringelser pr. helårsanbragt, 1000 kr. 2016 

 
Kilde: KL publikationen ”Kend din kommune – Brug nøgletal i styringen, 2018” 

 

I fokusgruppeinterview og gennem dialog med forvaltningen er der peget på, at de høje 

udgifter til døgninstitutioner i høj grad kan henføres til dyre døgnpladser for børn og 

unge med handicaps. Nedenstående tabel viser den procentvise fordeling af udgifterne 

til døgninstitutioner samlet set (udgifter på funktion 5.28.23) til hhv. døgninstitutioner 

for børn og unge med sociale adfærdsproblemer og døgninstitutioner for børn og unge 

med handicap (gruppering 001 og 002). Tabellen viser, at udgiftsandelen, som kan 

tilskrives døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer, er stor og 

stigende, og at udgiftsandelen, som kan tilskrives børn og unge med handicaps, er 

relativt lille. Tallene for 2017 er ikke medtaget i denne tabel, grundet manglende 

kvalificering. Forvaltningens tese kan altså ikke bekræftes. 

 
Tabel 15: Overblik over procentuel fordeling af udgifterne til døgninstitutioner på hhv. 
gruppering 001 og 002 – Kerteminde Kommune 

  2014 2015 2016 

Døgninstitutioner for børn og unge med sociale 
adfærdsproblemer 58% 81% 83% 

Døgninstitutioner for børn og unge med handicap 42% 19% 17% 

Kilde: DST. Regnskabstal for funktionerne 5.23.001 og 5.23.002. Befolkningstal for 4. kvt.  

 

 

2.5 Forslag til effektiviseringer – Børn og Familie 
 

På børne- og familieområdet forslår KLK to besparelsesforslag, som overordnet giver 

et samlet besparelsespotentiale på 4,2 mio. kr. i 2021. Dette inkluderer: 

  

- Forslag 10: Samlet forslag til optimering af børne- og familieområdet.  

- Forslag 11: Normering i PPR. 
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2.5.1 Forslag 10: Samlet forslag til optimering af børne- og 
familieområdet 

KLK er bekendt med, at Kerteminde Kommune på børne- og familieområdet er i gang 

med en proces, som skal munde ud i en samlet besparelse på 5 mio. kr. Det er dog 

KLK’s vurdering, at der er potentiale til gennemførelse af yderligere besparelser på 

området. KLK har beregnet på Kerteminde Kommunes udgifter til anbringelser, hvor 

der i 2017 blev brugt 7.459 kr. årligt pr. 0-22 årig borger, sammenlignet med 5.743 kr. 

(Fyn) og 5.076 kr. (Sammenligningsgruppen). KLK har estimeret et muligt potentiale, 

såfremt Kerteminde Kommune nedbringer udgifter til anbringelser til et niveau 

svarende til gennemsnittet af de fynske kommuner og 

sammenligningskommunegruppen. Pr. 0-22 årig borger svarer dette (baseret på 2017-

udgifterne) til 2.050 kr. årligt. Dette giver et samlet potentiale på 12,24 mio. kr. ved at 

anbringelsesudgifterne sænkes over de kommende tre år. Det er væsentligt at 

fremhæve, at dette besparelsespotentiale også vedrører Afdelingen for Unge og Skole, 

da anbringelsesudgifterne samlet set vurderes høje for aldersgruppen 0-22 årige, og 

dermed bør nedenstående besparelsesforslag realiseres i et samarbejde mellem de to 

afdelinger.  

 

I kølvandet på BDO-rapporten arbejdes med at realisere besparelsen på 5 mio. kr. ved 

at implementere anbefalingerne herfra. Det er dog KLK’s vurdering, at der er et 

væsentligt potentiale udover de 5 mio. kr. jf. ovenstående beregning. KLK vurderer dog 

ikke, at det vil være realistisk at pålægge den fulde besparelse på 7,24 mio. udover det 

eksisterende besparelseskrav. KLK’s vurdering er, at Kerteminde Kommune vil kunne 

realisere en besparelse på 4,2 mio. kr. på området frem mod 2021, udover de pålagte 

5 mio. kr. Dette gøres ikke alene ved at sænke udgifterne til anbringelser på børne- og 

familieområdet samt ungeområdet, men også ved at optimere styringen af området 

generelt.  

 

KLK foreslår, at besparelsen indarbejdes i budgettet med 1 mio. kr. i 2019 stigende til 2 

mio. kr. i 2020 og til 4,2 mio. kr. i 2021. KLK anbefaler, at Kerteminde Kommune 

intensiverer det pågående arbejde med at optimere børne- og familieområdet, 

herunder de interne tilbud. Nedenfor følger en række konkrete initiativer, som KLK 

anbefaler, at Kerteminde Kommune arbejder videre med, med henblik på at sikre 

bedre styring. Disse inkluderer: 

 

- Forslag A: Intensiveret fokus på nedbringelse af døgnanbringelser. 

- Forslag B: Arbejdstilrettelæggelse i døgntilbud. 

- Forslag C: Ændret tildelingspraksis til efterværn (er beskrevet under afsnittet 

om ungeenheden i Forslag 17). 

- Forslag D: Udarbejd business case over konsekvenserne af implementering af 

”Sverigesmodellen”. 

- Forslag E: Målrettede og fokuserede indsatser (varighed). 

 

Under hvert forslag har KLK vurderet et økonomisk spænd, som besparelsen i relation 

til det konkrete forslag vil ligge inden for frem til 2021 

 

2.5.1.1 Forslag A: Intensiveret fokus på nedbringelse af døgnanbringelser 

Tabel 14 viste, at Kerteminde Kommune generelt har høje udgifter til anbringelser og i 

særlig grad til døgnanbringelser. KLK anbefaler, at Kerteminde Kommune intensiverer 

arbejdet med at sænke udgifterne til anbringelser generelt og i særlig grad til 

kommunens dyre døgnanbringelser.  

 

Kerteminde Kommune arbejder pt. med at omlægge det interne tilbud Villaen samt at 

sammenlægge tilbuddet med Børnenes Hus og Familiehuset. Dette med henblik på at 

skabe et mere fleksibelt tilbud med færre døgnpladser og flere dagpladser. Kerteminde 

Kommunen har med projektet sat fokus på at skabe en fleksibel tilbudsvifte, som gør 

det muligt at målrette indsatser og de interne tilbud mod borgerne.  
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Omlægningen af pladser sker her med det formål at mindske antallet af døgnpladser 

og flytte en gruppe af unge borgere, som pt. er døgnanbragte i Villaen, men hvor det 

vurderes, at borgerne ikke længere har behov for døgnanbringelse.  

 

Omlægningerne er undervejs, og det har derfor ikke været muligt for KLK at belyse de 

økonomiske konsekvenser herved. Kerteminde Kommune er dog sideløbende i gang 

med en analyse i samarbejde med BDO.  Formålet er at skabe styring og effektiv drift 

på Kerteminde Kommunes interne tilbud. Analysen skal være med til at tilvejebringe de 

5 mio. kr., som området er blevet pålagt, udover denne råderumsanalyse. Analysen 

forventes at være færdig i august 2018. KLK anbefaler, at Kerteminde Kommune 

hurtigst muligt får iværksat implementeringen af de anbefalinger, som BDO-analysen 

giver anledning til. KLK vurderer dog, som nævnt, at der er et væsentligt 

besparelsespotentiale udover de 5 mio. kr., bl.a. som følge af kommunes høje 

anbringelsesudgifter.  

 

For at kunne realisere dette besparelsespotentiale samt til understøttelse af det 

pågående arbejde med BDO’s anbefalinger, anbefaler KLK, at Kerteminde Kommune 

styrker brugen af netværksanbringelser og anbringelser i plejefamilier generelt set. 

Brugen af særligt netværksanbringelser, men også plejefamilier, generelt er både 

mindre indgribende foranstaltninger, og derudover er anbringelser i plejefamilier ofte 

mindre udgiftstungt, særligt hvis det er muligt at finde en plejefamilie i nærområdet. 

KLK finder det stærkt relevant, at Kerteminde Kommune, som følge af BDO’s analyse, 

er i gang med at omdanne de interne tilbud til en bredere og mere fleksibel tilbudsvifte. 

Her anbefales det dog, at der i arbejdet med de interne tilbud også ses på intern 

afregning og styring, således at der sikres en fornuftig økonomiske ramme omkring 

samarbejdet mellem myndighed og de interne tilbud, som skaber gode økonomiske 

incitamenter og som samtidig sikre bedst mulig kvalitet for borgerne.  

 

2.5.1.2 Forslag B: Arbejdstilrettelæggelse i de interne tilbud  

Tilsvarende Forslag 6, som handlede om arbejdstilrettelæggelse i daginstitutionerne, 

foreslår KLK, at der arbejdes på at forbedre arbejdstilrettelæggelsen og dermed 

ressourceudnyttelsen i de interne tilbud (Villaen og Hyblerne, Børnenes Hus og 

Familiehuset). Det foreslås, at der arbejdes med tidsregistreringer af medarbejdernes 

arbejdstid i de forskellige tilbud, hvilket i første omgang kan implementeres som 

manuelle registreringer, hvor det afdækkes, hvornår medarbejderne er på arbejde, og 

hvilke opgaver (baseret på overordnede opgavekategorier) de varetager i løbet af 

dagen. Samtidig skal det også registreres, hvornår der afholdes personalemøder, 

planlægningsmøder mv. Tidsregistreringerne holdes op mod registreringer af børnenes 

aktiviteter og tilstedeværelse. KLK har erfaring med, at der er et betydeligt potentiale 

ved at styrke arbejdstilrettelæggelsen f.eks. ved at sikre, at medarbejderne ikke er på 

arbejde, når børnene er i skole. Der kan også været et potentiale i at kategorisere 

arbejdsopgaverne og vurdere omfanget af den tid, som medarbejderne har uden 

borgerne (f.eks. ved hjælp af stikprøver). KLK anbefaler, at Kerteminde Kommune her 

søger inspiration fra KL’s inspirationskatalog om ”Veje til en mere effektiv drift af 

botilbud”, som KLK i samarbejde med Deloitte har udvikle i regi af Moderniserings- og 

Effektiviseringsprogrammet. Kataloget er udviklet med fokus på det specialiserede 

voksenområde, men KLK foreslår, at Kerteminde Kommune alligevel lader sig inspirere 

af katalogets anbefalinger om optimering af overlap mellem vagter og principper for 

prioritering mellem opgaver. Derudover foreslår KLK, at der arbejdes med at styrke 

vagtplanlægningen, bl.a. ved at give mulighed for at trække på medarbejderressourcer 

på tværs af de interne tilbud. For så vidt angår vagtplanlægning kan Kerteminde 

Kommune også lade sig inspirere af inspirationskataloget.  

 

KLK vurderer, at en styrket arbejdstilrettelæggelse, forbedret vagtplanlægning, 

prioritering af arbejdstid- og opgaver, reducering og optimering af mødetid samt 

vagtplanlægning, som går på tværs af de tre tilbud, vil kunne medføre en betydelig 

økonomisk gevinst svarende til ca. 5 % af tilbuddenes lønudgifter samlet set frem til 

2021. 
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2.5.1.3 Forslag C: Ændret tildelingspraksis for efterværn (er beskrevet 

under afsnittet om Ungeenheden)  

Dette forslag vedrører en ændret tilgang til brugen af efterværnstilbud herunder en 

ændret tildelingspraksis. KLK vurderer, at Kerteminde Kommune vil kunne indhente 

500.000 kr. som følge af forslaget hvert år. Se nærmere beskrivelse under afsnit 3.6.2.  

 

2.5.1.4 Forslag D: Udarbejd business case over konsekvenser af 

”Sverigesmodellen” 

Det er KLK’s anbefaling, at der med fordel kan udarbejdes en fremadrettet business 

case på de forventede effekter af implementering af Sverigesmodellen i Kerteminde 

Kommune. En business case, som tydeliggør de forventede effekter af at have 

opnormereret området med sagsbehandlere med relativt få sager pr. rådgivere og ikke 

mindst i forhold til, hvordan der sikres et bedre samarbejde mellem special- og 

almenområdet i Kerteminde Kommune.  

 

Det er for nuværende svært at gennemskue sammenhængen mellem ressourceforbrug 

og effekten af indsatserne. Særligt har det været vanskeligt at se sammenhængen 

mellem det øgede antal sagsbehandlere og effekten heraf i forhold til f.eks. omfanget 

af anbringelser og varigheden heraf. En ny business case skal derfor indeholde 

tydelige mål både i forhold til besparelsespotentialer og faglige målsætninger for det 

fortsatte arbejde med Sverigesmodel-tankegangen. Dette indebærer, at der opstilles 

relevante mål både på økonomi og faglige resultater. Det vil sige mål, hvor der kan 

laves en kontinuerlig opfølgning på. Erfaringer viser endvidere, at det er centralt, at der 

etableres indsatser, som kan reguleres løbende i forhold til intensitet og omfang. Se 

Forslag A og E. KLK anbefaler, at Kerteminde Kommune med business casen lægger 

en besparelse ind på 500.000 kr. fra 2020.   

 

2.5.1.5 Forslag E: Målrettede og fokuserede indsatser (varighed)  

 

KLK anbefaler, at Kerteminde Kommune fortsætter og styrker indsatsen mod at 

forbedre den faglige styring af indsatser på børne- og familieområdet. Med 

udgangspunkt i BDO-rapporten og dialog med forvaltningen, er det KLKs anbefaling, at 

der arbejdes indgående med at målrette indsatser og skabe en tæt kobling og brug af 

elementerne i Sverigesmodellen. Dette med henblik på at frigive økonomi fra 

anbringelsesområdet til styrkelse af forebyggende og foregribende foranstaltninger.  

 

KLK anbefaler, at der i Børne- og Familieafdelingen skabes en faglig styringskultur, 

hvor der opbygges et systematisk fokus på formål, omfang og varighed af indsatser for 

børn og unge med særlige behov. Det er KLK’s vurdering, at Kerteminde Kommune 

gennem skabelsen af en faglig praksis, hvor der konsekvent opstilles tydelige mål for 

alle indsatser, og hvor der laves en systematisk opfølgning herpå, ikke blot vil kunne 

forbedre den faglige praksis, men også vil kunne hente yderligere besparelser som 

følge af nedbringelse af varigheden af anbringelser og øvrige foranstaltninger.  

 

Forslaget kræver ikke investeringer. Det kræver dog tilstrækkelige ressourcer til den 

beskrevne indsats og opfølgning. Den økonomiske effekt forventes opnået ved, at den 

gennemsnitlige anbringelsestid nedbringes, og at antallet af sammenbrud i 

hjemgivelser også nedbringes. Når der bliver mere fokus på, at anbringelser skal have 

klare mål og effekter, kan det betyde, at den gennemsnitlige pris pr. anbringelse stiger, 

da der kan være tale om, at der sker flere, men korte og dyre anbringelser ”højere 

oppe ad” indsatstrappen. Vigtige indikatorer på, hvorvidt arbejdet med målrettede og 

fokuserede indsatser bevæger sig i den ønskede retning, er: 

  

- Udviklingen i gennemsnitsalder ved udarbejdelse af første børnefaglige 

undersøgelse på et barn og første forebyggende indsats efter §11.3. Hermed 

kan der følges op på, hvorvidt der i højere grad anvendes tidlige og 

forebyggende indsatser. 
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- Udviklingen i anvendelsen af forskellige foranstaltningstyper.  

- Udviklingen i den gennemsnitlige varighed i forskellige foranstaltningstyper. 

- Udviklingen i prisen på de forskellige foranstaltningstyper pr. barn. 

- Udviklingen i andelen af hjemgivelser, der bryder sammen inden for 12 

måneder.  

- Udviklingen i liggetider for de enkelte sager, dvs. hvor længe der er 

foranstaltninger i en sag. Dette er en indikator for, om der er tilstrækkelig fokus 

på afslutning af sager.  

 

Ved implementering og oversættelse af forslaget til egen praksis, er det vigtigt, at der 

lægges vægt på at bibeholde et fokus på, at det handler om at iværksætte de 

indsatser, der skal til for at lykkes med barnet, samt at have en vurdering af, hvornår 

en indsats er god nok, hvornår beskyttelsesfaktorerne er tilstrækkelige. Det handler 

også om, at man som kommune sikrer, at foranstaltningerne ikke varer længere, end 

at formålet er opfyldt.  

 

Indsatstrappen kan bruges ved implementering af forslaget. Fx kan kommunikation om 

indsatstrappen hjælpe med at give forældrene en pejling på, hvad kommunen tænker 

om det samlede forløb for barnet/den unge/familien. Der kan også med fordel være et 

fokus på, hvordan den enkelte rådgiver rent faktisk kan handle og gøre for at skærpe 

fokus på varighed. Her handler det bl.a. om, hvordan man som rådgiver rent praktisk 

arbejder i forholdet mellem socialfaglighed, lovgivning og økonomi. Formålet er ikke at 

bruge færre penge på den faglige indsats, men at bruge pengene på den rigtige faglige 

indsats. Vigtige opmærksomhedspunkter i oversættelsen er her: 

 

- Tydelighed med, hvornår en socialrådgiver lykkes i sit arbejde. 

- Forslagets gennemførelse kræver stærke socialfaglige kompetencer. 

- Ikke en fastlagt sekvens af indsatser for det enkelte barn/ung. Hver ny 

beslutning er kvalificerende for det videre arbejde med at skabe succes for 

indsatserne. 

 

Forslaget indeholder en række sidestillede elementer, der både hver for sig og 

tilsammen forventes at afkorte varigheden af indsatserne.  

 

1. Alle indsatser har klare mål  

For alle indsatser tages der stilling til, hvilke klare mål der direkte knytter sig op til 

målene i barnets eller den unges handleplan. Der knyttes resultatindikatorer til målene, 

så der kan følges op på, om indsatsen fremmer målene, hvorvidt eller hvornår formålet 

med den konkrete indsats er indfriet, eller hvordan det går med opfyldelse af målene - 

ikke kun på rådgiverniveau, men også på afdelingsniveau og i forhold til borgerne.  

 

Målene fastsættes i den handleplan, der laves på baggrund af den børnefaglige 

undersøgelse, og det skal sikres, at leverandørerne i sine pædagogiske handleplaner 

og indsatser har en tydelig kobling til de fastsatte mål. Ved opfølgning følges der 

ligeledes op på, i hvilket omfang målene er nået. Målene skal være så klare, at det er 

tydeligt for alle professionelle og for familien, hvad der skal til for, at målene er opfyldt. 

Der kan også arbejdes med handleplaner i forebyggende indsatser efter §11.3 for også 

her at tydeliggøre formålet med indsatsen. Mål kan fx fastsættes efter SMART-kriteriet 

eller efter metoden i Signs Off Safety (SOS). Udarbejdelse af handleplan og mål skal 

ske i samarbejde med familien/barnet/den unge. Denne inddragelse er som oftest en 

helt nødvendig betingelse for, at indsatsen kan forventes at have den forudsatte effekt. 

Som eksempel på, hvordan der kan arbejdes med klarhed i målene, kan det gøres 

tydeligt, hvilke fx tre mål en given indsats tænkes at ville opfylde.  

 

2. Alle indsatser har faste tidskadencer for opfølgning  

For alle indsatser er der taget stilling til, hvor ofte der følges op, og hvad den 

forventede progression i forhold til de opstillede mål er. Hvis der ikke er opnået den 

forventede progression, skal det overvejes, om indsatsen fremover forventes at kunne 
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give de ønskede resultater, eller om den skal ophøre eller evt. erstattes af anden 

indsats mhp. opfyldelse af samme mål. Der er ikke nødvendigvis samme kadence for 

opfølgning i alle sager. Det afhænger af sagens karakter og forventningerne til, hvor 

hurtigt målene kan indfries. Det er dog vigtigt, at der følges op på, om de iværksatte 

indsatser giver en udvikling i retning af opfyldelse af målene – også tidligere end det 

kan forventes, at målene er fuldt opfyldt, herunder også med kortere intervaller end de 

lovpligtige seks måneder.  

 

3. Alle indsatser har en forventet varighed  

For alle indsatser sættes der et forventet sluttidspunkt, hvor målene i indsatsen 

forventes opfyldt. Det tydeliggøres hermed, hvad barn/unge/forældre kan forvente, og 

det bliver også tydeligt for de, der leverer indsatsen, og rådgiveren, hvornår der skal 

følges op og tages stilling til ændring eller evt. fortsættelse af indsatsen. Som 

udgangspunkt kan det forventes, at indsatsen ophører, hvis der ikke træffes afgørelse 

om, at den fortsætter. Ved afgørelse om fortsættelse af indsats skal der redegøres for, 

i hvilket omfang målene med indsatsen er nået, og i hvor høj grad målene forventes at 

blive nået i den fortsatte og endnu engang tidsbegrænsede indsats. Ved udløb af 

tidsbegrænsningen for foranstaltning sker der altid en systematisk opfølgning for at 

vurdere, om foranstaltningen har levet op til de tilhørende mål, eller om den skal 

erstattes af en anden foranstaltning eller evt. ophøre. Fortsættes foranstaltningen, 

kræves samme procedurer som ved nyvisitation, fx godkendelse i visitationsudvalg.  

 

4. Ved flere indsatser er det tydeligt, hvordan de understøtter hinanden  

Der iværksættes kun parallelle indsatser for samme barn/ung, som tilsammen 

understøtter de overordnede mål for barnet/den unge. Alle indsatserne tidsfastsættes 

individuelt; ligesom der sættes individuelle mål for hver indsats, der gør det muligt at 

følge op på, om indsatsen har den ønskede effekt, og hvornår den kan ophøre. Det 

fremgår af handleplanen, hvilke mål de enkelte indsatser retter sig mod, og hvordan 

samspillet mellem indsatserne forventes at bidrage til opfyldelse af et eller flere mål i 

handleplanen. I dialogen med familien og leverandørerne skal samspillet mellem de 

forskellige indsatser være tydelige. Dette taler også for, at der laves samlet opfølgning 

på alle indsatser ved vurdering om fortsættelse af indsatser (revisitation). 

 

5. Hjemgivelsesperspektivet er tydeligt angivet ved alle anbringelser  

I anbringelser angives hjemgivelsesperspektivet tydeligt evt. ved at have mål om 

mindre indgribende foranstaltning. Det skal ligeledes tydeliggøres, hvornår formålet 

med anbringelsen forventes opfyldt, og barnet/den unge derfor kan hjemgives. Dette 

skal være i overensstemmelse med de behov, der er afdækket i den børnefaglige 

undersøgelse samt i kommunens anbringelses- og hjemgivelsesgrundlag. Det skal 

således også fremgå tydeligt af handleplanen, hvad der skal til for, at barnet kan 

hjemgives. Det betyder, at der skal være en klar kobling mellem de mål, der sættes for 

barnets udvikling, og de mål, der sættes op for en evt. indsats rettet mod at styrke 

forholdene i hjemmet med henblik på hjemgivelse af barnet. Den samlede handleplan 

udgør dermed grundlaget for indsatser for både barn og forældre.  

 

For at sikre vellykket hjemgivelse skal der i sager om hjemgivelse tages stilling til, om 

og evt. hvilke foranstaltninger, der skal iværksættes for at sikre, at hjemgivelsen bliver 

en succes. Når et barn eller en ung hjemgives, kan der efterfølgende, og i en periode, 

være behov for, at der fortsat er foranstaltninger i familien i den nye situation, hvor 

barnet er hjemme igen. Under anbringelser sker der en udvikling hos både barn/ung og 

forældre, som er en nødvendig forudsætning for, at hjemgivelse er en mulighed, men 

som også ændrer den situation familien befinder sig i.  

 

6. Kvalitetsstandarder for alle typer indsatser, der angiver den mulige varighed 

Der udarbejdes kvalitetsstandarder for, hvad kommunen forstår ved midlertidighed 

samt om muligt for det maksimale eller gennemsnitlige omfang af de enkelte indsatser. 

Som en del af kvalitetsstandarderne kan der udarbejdes et anbringelses- og 

hjemgivelsesgrundlag. Kvalitetsstandarderne skal formuleres på en måde, så det 



Kerteminde Kommune   Side 27 af 102 
Råderumskatalog 
 

www.klk.kl.dk 

fremgår, at det gælder som hovedregel, men også at der altid skal foretages en 

konkret individuel vurdering i den enkelte sag. 

 

7. Brug af data til læring og tilrettelæggelse af indsatser  

Viden om varighed af sagerne bruges i et læringsperspektiv på tværs af sager og i 

vurdering i den enkelte sag. Rådgiverne skal have viden om den gennemsnitlige 

varighed for typer af anbringelser og for spredningen af varighed på tværs af sager og 

rådgivere. På tværs af rådgivere drøftes både den generelle udvikling og den enkelte 

sag i forhold til alle de øvrige sager. For udvikling i varighed på tværs af sager kan det 

fx drøftes, hvor lang tid varigheden bør være i forskellige sagstyper, før det kan 

vurderes, om indsatsen er effektfuld. For den enkelte sag drøftes det, hvordan den kan 

forventes at udvikle sig på baggrund af den fælles viden om varigheden i alle sager. 

Der kan fx også arbejdes med drøftelse på tværs af enkeltsager som case-eksempler 

som grundlag for læring på tværs af rådgiverne om, hvordan gode forløb og indsatser 

kan tilrettelægges. 

 

KLK vurderer, at et styrket arbejde med ovenstående syv punkter vil føre til mere 

målrettede, helhedsorienterede og fokuserede indsatser, hvor der følges løbende op 

på varighed og progression. Det forventes, at Kerteminde Kommune vil være i stand til 

at indhente ca. 500.000 kr. som følge af arbejdet i 2019 stigende til ca. 1 mio. i 2020 

og ca. 2,5 mio. kr. i 2021.  

 

 

2.5.2 Forslag 11: Normeringen i PPR 
Forvaltningen har identificeret et muligt besparelsespotentiale i forhold til normeringen 

på PPR-området. Forslaget indebærer en ændret normering i PPR. Det foreslås, at 

normeringen til PPR sænkes med en medarbejder. Reduceres PPR med en 

medarbejder svarer det til en besparelse på 400.000 kr. pr. år. 

 
Tabel 16 Besparelsespotentiale – ændret normering i PPR 

 2019 2020 2021 

Ændret normering 0,4 0,4 0,4 

 

Forslaget vil medføre en forringelse af service i form af mindre sparring til skoler og 

dagtilbud. En mindre normering kan få betydning for muligheden for at skabe 

forbyggende indsatser i almenmiljøet.  

 

KLK er blevet gjort opmærksom på, at dette forslag (medio juni 2018) drøftes politisk, 

hvorfor det foreslåede besparelsespotentiale på 400.000 udgår. KLK foreslår ingen 

yderligere besparelser på PPR-området.    
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3 Unge og Skole 

Afdelingen Unge og Skole består af to afdelinger, samt seks skoler, hvoraf en af dem 

er en specialskole. Der er ikke en central stab på skoleområdet med pædagogiske 

konsulenter, hvorfor fagchef Dorte Dabelsteen primært selv varetager 

sekretariatsopgaver, klagesager, udvalgsbetjening m.v. En del opgaver er 

decentraliseret, som f. eks. administration af transport, vejlederfunktion, 

tosprogskonsulent m.v. Derudover er der to økonomiske konsulenter centralt, som 

understøtter de administrative medarbejdere på skolerne med økonomi og styring 

generelt.  

 

De to enheder Sektion Job og Uddannelse og Sektion Social og Handicap varetager 

opgaver for unge mellem 15 og 30 år. Opgaver på beskæftigelsesområdet og bostøtte 

varetages af Job og uddannelse. Unge på permanente ydelser (førtidspension, 

fleksjob, ledighedsydelse) og unge på dagpenge mellem 18 og 30 år er ikke tilknyttet 

ungeenheden. Ansvar ift. garantiskolerne (erhvervsgrunduddannelserne, EGU), 

produktionsskolen og på sigt FGU (forberedende grunduddannelse) ligger i Job og 

Uddannelse. UU er planlagt hjemtaget fra 2019 med en planlagt besparelse på 0,5 

mio. kr.  Sektion Social og Handicap har ansvar for hjemmevejledning, bostøtte, tilbud 

(CUBA, STU) m.v. på det specialiserede område. 

 

Der er seks folkeskoler, Hindsholmskolen, Kerteminde Byskole, Munkebo Skole, 

Langeskov Skole, Marslev Skole og Børnehus og Nymarken Skole og Børnehus, som 

alle har en SFO tilknyttet. Under Hindsholmskolen er Mesinge Skole, som i dag er en 

specialklasserække, men en omlægning er i gang, så det i fremtiden vil være en 

specialskole. De fleste skoler har derudover et serviceteam tilknyttet, som nogle steder 

servicerer flere skoler, samt de børneinstitutioner, der ligger tæt på de enkelte skoler.  

 

Unge og Skole varetager arbejdet med skoleområdet herunder, skoler, SFO, 

specialundervisning både specialklasse- og skoletilbud i Kerteminde Kommune og 

andre Kommuner, Serviceteams, tilskud til statslige- og private skoler, efterskoler, 

produktionsskoler m.v.  

 

Budgettet til skolerne fastsættes hvert år, som en samlet ramme, der efterfølgende 

fordeles på baggrund af det forventede elevtal i det kommende skoleår. Der tildeles en 

takst pr. elev på ca. 42.000 kr. Derudover afholdes udgifter til skoleledelse centralt. 

Elevtallet reguleres 5. september. Hvis elevtallet stiger bliver tildelingen pr. elev mindre 

til hver skole, hvis elevtallet falder bliver tildelingen imellem de enkelte skoler. Der 

tildeles således ikke flere midler til skoleområdet. 

 

 

3.1 Forudsætninger og karakteristika på skole og SFO  
I Tabel 18 ses budget- og regnskabstal for Kerteminde Kommunes skoleområde i 

perioden 2014-2021. Det ses, at forbruget på området er faldet fra 2014 til 2017, dog 

med en lille stigning i 2015. Budgettet har tilsvarende været faldende fra 2014 og frem. 

Der har siden 2014 været et mindre forbrug på skoleområdet i alle år, med undtagelse 

af 2015. Mindre forbruget har varieret fra ca. 2,4 mio. kr. i 2016 til ca. 6,4 mio. kr. i 

2017.                                                      
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Tabel 17: Oversigt over budget og regnskab på skoleområdet, 1.000 kr. 

 
Kilde: Kerteminde Kommunes egne budgetter (korrigeret budget) og regnskab på skoleområdet opgjort ved 

funktion 3.22, 18-pl.   
 

I Tabel 18 nedenfor ses mere detaljerede regnskabstal fra 2014-2017 og budgettet fra 

2018 og frem. Regnskabet til undervisning har udviklet sig fra et resultat i 2014 på 216 

mio. kr. til 206. mio. kr. Svarende til et fald på ca. 10 mio. kr. Udgifterne til folkeskolen i 

Kerteminde Kommune har tilsvarende oplevet en udgiftsstigning på 4,6 mio. kr. i løbet 

af samme periode. Udgifter til specialskoler faldt fra 2015 til 2016 med ca. 10 mio. kr., 

hvilket skyldes en omkontering af midlerne til den almindelige folkeskole, vedrørende 

udgifterne til specialklasserne på Mesinge Skole. Udgifter til SFO faldt i perioden med 

ca. 3,3 mio. kr., hvilket primært skyldes fald i indskrevne børn og øvrige besparelser på 

området.  

 
Tabel 18: Budget og regnskab fordelt på kategorier  

 
Kilde: Kerteminde Kommunes egne budgetter og regnskab på skoleområdet opgjort ved funktion 3.22, 18-pl.   
 

Den umiddelbare stigning, der har været i udgifterne til folkeskolen til trods for 

besparelser, skyldes bl.a. tilførsler og omplaceringer af midler, herunder tilførsel af 

midler fra en A.P. Møller donation og undervisningsministeriets kompetencepulje, samt 

budgettilførsler fra IT-afdelingen og Faciliteter. I Tabel 19 nedenfor, er de præcise 

omplaceringer og tilførsler til skoleområdet angivet.  
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Tabel 19: Tilførsler og omplaceringer – Uddannelse 

 2017 2018 Bemærkninger  

Mesingeskolen 
10,0 10,0 

Mesinge Skole blev til og med 2015 konteret på funktion 
3.08. Fra 2016 konteres det på funktion 3.01 Folkeskole 

Overførsler: 

2,4 6,7 

  

Decentraliseringsaftaler Overførsel af skolernes over/underskud 

Kompetenceudvikling  
Kompetenceudviklingspulje tilføres årligt midler frem til 
2020 

LOT - A.P. Møller 
A.P. Møller donation. Projekt afsluttes i 2018. Der er ansøgt 
om forlængelse af projektet. 

iPad - leasing 1,5 1,5 Budget tilført fra it-afdelingen  

Befordring  4,7 Budget tilført fra faciliteter 

Kilde: Unge og Skole Kerteminde Kommune  

 

Skoleområdet har sideløbende arbejdet med en række konkrete initiativer med henblik 

på at nedbringe udgiften til området. Dette inkluderer bl.a. nedlæggelse af 

modtagerklasser, indførelse af en ny tildelingsmodel baseret på elevtal, en række 

tværgående besparelser m.v. I Tabel 20 fremgår de konkrete besparelser, der har 

været vedtaget i forbindelse med budgettet. 

 
Tabel 20: Implementerede effektiviseringstiltag, 2017-2020. 

 

2017 2018 2019 2020 

Nedlæggelse af modtagerklasser integreres på 

skolerne? 
542 1.300 1.300 1.300 

Indfasning af elevtildeling inkl. nedlæggelse af 

modtagerklasser 
1.125 2.700 2.700 2.700 

Ny struktur: Overbygning 2.000 2.000 2.000 2.000 

Kultursporet: Ledelse og struktur 1.100 2.700 2.700 2.700 

Tværgående besparelser 3.016 3.249 3.501 3.754 

I alt  7.783 11.949 12.201 12.454 

 

 

3.2 Overordnet benchmark – Skole og SFO 
I dette afsnit præsenteres en række overordnede nøgletal, sammenligninger og grafer 

vedrørende udgifter og aktiviteter, der gør sig gældende for Kerteminde Kommune på 

unge- og skoleområdet. Med udgangspunkt i nøgletal og sammenligninger indbefatter 

afsnittet, således de væsentligste betragtninger på områdets udgiftssituation og 

serviceniveau. Det bemærkes dog, at benchmark primært sker på udgifter og ikke på 

aktivitetsniveau. Dette skyldes, at Kerteminde Kommunes aktivitetsdata i FLIS på dette 

område er fejlbehæftede. 

 

I afsnittet sammenlignes skoleområdet med to sammenligningsgrupper ”Fynske 

Kommuner” bestående af de fynske kommuner eksklusiv Odense, Ærø og Langeland 

og ”Sammenligningsgruppen”, bestående af Frederikshavn, Faxe, Norddjurs, 

Næsteved og Sorø Kommune, som er de fem mest sammenlignelige kommuner på 

landsplan på skoleområdet baseret på FLIS’ Sammenligningskommuneværktøj.  

 

Tabel 21 viser udviklingen i udgift pr. elev til det samlede skolevæsenet i Kerteminde 

Kommune og i sammenligningsgrupperne. Det ses, at Kerteminde Kommune, har de 

højeste udgifter pr. elev og dermed det dyreste skolevæsen. Kerteminde Kommune 

har haft stigende udgifter pr. elev siden 2014, dog med et lille fald fra 2015 og frem. 

Niveauet er dog højere i 2017 end i 2014. For sammenligningsgrupperne har der været 

en mere stabil udgiftsudvikling fra 2014-2017. 
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Tabel 21: Udgift pr. elev til undervisning og befordring – hele skolevæsenet 

  2014 2015 2016 2017 

Kerteminde Kommune 
                                                  

76.300             81.998  
              

80.580  
         

79.124  

Fyn 
                                                  

78.410             79.974  
              

79.560  
         

78.083  

Sammenligningsgruppe 
                                                  

78.180             78.591  
              

78.588  
         

77.298  

Kilde: FLIS. Definition: Folkeskoler og specialundervisning i regionale og kommunale tilbud (3.01-3.04 + 

3.06-3.08). 
 

Den højere udgift pr. elev kan blandt andet skyldes den gennemsnitlige skolestørrelse i 

kommunen. Det ses i Tabel 22, at den gennemsnitlige skolestørrelse er noget mindre i 

Kerteminde Kommune sammenlignet med sammenligningsgrupperne. Endvidere ses 

det, at antallet af elever pr. folkeskole er faldet en smule i løbet af perioden 2014-2017.  

 
Tabel 22: Gennemsnitlig skolestørrelse – antal elever pr. folkeskole 

  2014 2015 2016 2017 

Kerteminde Kommune 428 423 418 415 

Fyn 451 449 446 437 

Sammenligningsgruppe 406 411 405 386 

Kilde: FLIS. Definition: Gennemsnitlig størrelse af de almindelige folkeskoler i kommunen opgjort som antal 

elever pr. folkeskole, alle elever (normal- og specialelever) indskrevet i kommunens almindelige folkeskoler. 

 

Til trods for en gennemsnitlig lavere skolestørrelse i Kerteminde Kommunes 

folkeskoler ligger den gennemsnitlige klassekvotient på niveau med 

sammenligningsgrupperne. Det vil sige, at det højere udgiftsniveau ikke umiddelbart 

kan tilskrives en lav klassekvotient generelt, om end dette ikke nødvendigvis gør sig 

gældende på den enkelte skole. Klassekvotienten har været stabil over de seneste år. 

 
Tabel 23: Klassekvotient, 0.- 9. klasse  

  2014 2015 2016 2017 

Kerteminde Kommune 21,5 21,4 21,0 21,2 

Fyn 20,5 20,4 20,3 20,4 

Sammenligningsgruppe 21,2 21,4 21,6 21,5 
Kilde: FLIS. Definition: Klassekvotient, almindelige klasser, 0.-9. klasse. 
 

I Tabel 24 ses den konkrete fordeling af elever på tværs af Kerteminde Kommunes 

seks folkeskoler, samt de gennemsnitlige klassekvotienter på tværs af indskoling, 

mellemtrin og udskoling. Det ses, at der er forholdsvis stor forskel på, hvor mange 

elever der går på hver af de seks skoler. Den største skole er Langeskov Skole med 

605 elever og den mindste skole er Marslev Skole og Børnehus med 144 elever. Den 

gennemsnitlige klassekvotient på tværs af skolerne er forskellig, hvor Langeskov Skole 

har de højeste klassekvotienter. Antallet af specialelever varierer endvidere, hvor der 

er flest elever på Mesinge Skole, som ligger under Hindsholmskolen.    
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Tabel 24: Antal elever og klassekvotienter fordelt på skolerne  

 Munkebo Hindsholm Kerteminde Langeskov Nymarken Marslev 

Elevtal 565 286 463 635 358 144 

• Almen  545 234 451 605 349 144 

• Special 20 52 12 30 9 0 

Kvotient ind 20,8 18 21,3 22,4 20,8 21,8 

Kvotient mel 20,9 20 22,5 22,3 21,4 19 

Kvotient ud 21,3 21 20,9 22,7 19,7 0 

Kvotient special 6,7 5,8 12 7,5 9 0 

Kilde: Kerteminde Kommunes opgørelse. 

 

Den relativt høje udgift pr. elev, som har været stigende fra 2014 til 2017, kan modsat 

klassekvotienten tilskrives, at der er relativt få lærere pr. elev, og at dette forhold har 

været faldende siden 2014. Det ses i Tabel 25, er elev/lærerratioen i Kerteminde 11,1 i 

2017 mod 15 og 12,2 i sammenligningsgrupperne. Kerteminde Kommune har dermed 

færre elever pr. lærere, hvilket indikerer et relativt højt serviceniveau i forhold til 

sammenligningsgrupperne.  
 

Tabel 25: Elev/lærer-ratio i folkeskolen 

            
2014 2015 2016 2017 

Kerteminde Kommune 13,7 11,1 10,5 11,1 

Fyn* 13,3 13,4 13,7 15,0 

Sammenligningsgruppe* 12,8 13,0 12,4 12,2 
Kilde: FLIS. Definition: Nøgletallet angiver, hvor mange elever der er pr. lærer i folkeskoler på funktion 
3.22.01 beregnet for jan-nov. i 2017.*Der er ikke valid data for Faxe og Faarborg-Midtfyn Kommune, så de 
indgår ikke i beregningen.  

  

En anden forklaring på de relative høje udgifter pr. elev er også udgiften til ledelse og 

administration på skole og SFO. I Tabel 26 ses det, at Kerteminde Kommune har den 

største udgift til ledelse og administration pr. elev i folkeskolen og pr. indskrevet barn i 

SFO i 2017. Der er sket en fordobling af udgifterne i perioden fra 2014 til 2017, hvilket 

betyder, at Kerteminde Kommune ligger væsentligt højere end sammenlignings-

grupperne.  

 
Tabel 26: Udgifter til ledelse og administration pr. elev – Folkeskole og SFO, 1.000 kr.  

 SKOLE SFO 

  2014 2015 2016 2017 
Vækst 
(%) 2015 2016 

Kerteminde Kommune 2,6 2,8 5,6 5,8 121 2,8 4,0 

Fyn 3,7 3,7 3,9 3,8 3 3,5 3,7 

Sammenligningsgruppe 3,9 3,9 4,3 4,5 14 2,9 2,6 

Kilde: DST. Definition: Nøgletallet på skoleområdet angiver udgiften pr. elev på gruppering 200 på 

funktionen 3.22.01, som er der hvor kommunerne skal kontere den decentrale ledelse og administration. Der 

er brugt elevtal fra FLIS.  

Kilde: DST. Definition: Nøgletallet på SFO-området, angiver udgiften pr. indskrevet barn på gruppering 200 

på funktionen 3.22.05, som er der hvor kommunerne skal kontere den decentrale ledelse og administration. 

Der er brugt det indskrevne børnetal fra DST. 
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Den høje udgift til administration og ledelse understøttes af, at Kerteminde Kommune 

generelt på politikområdet Unge og Skole har et relativt lavt antal medarbejder pr. leder 

sammenlignet med Ledelseskommissionens anbefalinger på området. I Tabel 27 ses 

det, at der på Unge- og Skoleområdet i Kerteminde Kommune i gennemsnit er 16,5 

medarbejder pr. leder, varierende fra 5 – 59 medarbejdere pr. leder. 

Ledelseskommissionen anbefaler på dette område en ratio på 24 medarbejder pr. 

leder.  

 
Tabel 27: Ledelsesspænd i Kerteminde Kommune på politikområdet Unge og Skole 
sammenholdt med anbefalingen fra Ledelseskommissionen 

Ledelsesspænd 

Medarbejdere pr. 

leder Spænd Ledelseskommissionen 

Unge & Skole 16,5 5-59 24 

Ledelseskommissionen: Opgørelse af gennemsnitlig ledelsesspænd (kilde. KORA) 

 

Til sidst ses på nettodriftsudgifterne til SFO-området i Kerteminde Kommune. I Tabel 

18 fremgik det, at den samlede udgift til SFO udgjorde i 7.892 mio. kr. i 2017. De 

nyeste tal vedrørende udgift pr. indskrevne børn viser, at Kerteminde Kommune i 2015 

og 2016 havde den laveste nettodriftsudgift sammenlignet med 

sammenligningsgrupper og at udgiften pr. barn faldt fra 2015 til 2016.  

 
Figur 5: Nettodriftsudgifter til skolefritidsordninger pr. indskrevne i SFO, 2015 og 2016, 
1.000 kr.  

 
Kilde: DST.dk – funktion 3.22.05 og BOERN5 

Note: Fyn gennemsnittet er uden Assens, da tal for kommunen ift. antal indskrevne i SFO ikke er 

tilgængelige i DST. 

 

Strukturen på SFO-området i Kerteminde består af seks SFO’er, med 134 børn pr. 

SFO. Der er gennemsnitlig flere børn pr. SFO end på resten af Fyn, dog er der lidt flere 

børn i sammenligningsgruppens SFO’er. 

 
Tabel 28: Gennemsnitligt antal indskrevne pr. SFO 

 

Antal børn i 
kommunal SFO Antal SFO'er Børn pr. SFO 

  2016 2017  
Kerteminde Kommune 806 6 134 

Fyn 1.094 14 87 

Sammenligningsgruppe 1.660 14 176 

Kilde: BOERN5 - DST.dk 
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3.3 Skole og Uddannelse: Forslag til effektiviseringer  
 

På skoleområdet foreslår KLK fire forslag til råderumsanalysen, med et samlet 

besparelsespotentiale på 18,6 mio. kr. i 2021. Dette inkluderer: 

- Ny skolestruktur 

- Lærernes faktiske undervisningstid 

- Tildelingsmodel for SFO-børn, herunder regulering i løbet af året  

- Styrkelse af almenområdet – tidlig indsats og inklusion  
 

3.3.1 Forslag 12: Ny skolestruktur 
Ovenstående benchmarkanalyse viser, at Kerteminde Kommune generelt har høje 

udgifter til folkeskoleområdet – i særdeleshed til ledelse og administration. Analysen 

viser endvidere, at skolerne i Kerteminde varierer i størrelse og deraf har forskellige 

muligheder for at påvirke klassekvotienten. Sammenholdt med det generelle 

ledelsesspænd på området, samt elev/lærer-ratio anbefaler KLK, at der laves en ny 

skolestruktur i Kerteminde Kommune. KLK anbefaler, at der oprettes tre nye 

skoledistrikter med tre hovedskoler og at mindre matrikler, såsom Hindsholmskolen og 

Marslev Skole og Børnehus bevares som matrikler, men lægges under de større 

skoler. Forslaget indebærer, at Nymarken Skole og Børnehus nedlægges. Fordelt på 

Unge og Skole, Børn, Familie og Dagtilbud og Kultur, Fritid og Faciliteter giver 

forslaget et besparelsespotentiale på: 
 

Tabel 29: Besparelsespotentiale – Ny skolestruktur 

 2019 2020 2021 

Unge og Skole 4,1 9,8 9,8 

Børn, Familie og 

Dagtilbud 
0,9 0,9 0,9 

Kultur, Fritid og 

Faciliteter 
  3,0 

I alt  5,0 10,7 13,7 

 

 

Konkretisering af forslag 

KLK anbefaler at de seks nuværende skoledistrikter nedlægges, og at der i stedet for 

oprettes tre nye distrikter med hovedskoler, som har en selvstændig ledelse og er 

forankret i de geografiske områder Munkebo, Kerteminde og Langeskov. To ud af tre 

af de nye distrikter vil have mindre matrikler fordelt geografisk på tværs af distriktet. 

Det anbefales endvidere, at Nymarken Skole og Børnehus nedlægges, og at eleverne 

på baggrund af den nye distriktsstruktur fordeles på tværs af de nye distrikter. For at 

lette forståelsen, refereres der i beskrivelsen af de anbefalede ændringer til de 

nuværende skolers navne. 

 

Kerteminde Byskole 

Den anbefalede struktur vil medføre, at Kerteminde Byskole bliver en af de tre nye 

hovedskoler. En skole bestående af tre matrikler, nemlig Kerteminde Byskole, 

Hindsholmsskolen og Mesinge Skole, som vil have en fælles skoleledelse.  

 

Hindsholmskolen er på nuværende tidspunkt en selvstændig skole med egen ledelse. 

Skolen er forholdsvis lille, og det er ikke umiddelbart muligt at udvide matriklen. Det er 

dog vigtigt, at fastholde matriklen og det lokalmiljø der er i området. Det foreslås derfor, 

at skolen organisatorisk lægges under Kerteminde Byskole. Skolens størrelse er 

acceptabel i forhold til at kunne indgå, som afdeling under Kerteminde Byskole. 

Ledelsesmæssigt består Hindsholmsskolen i dag af en skoleleder, en viceskoleleder, 
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der er ansvarlig for SFO-delen, samt to afdelingsledere, hvor den ene er leder for 

Mesinge Skole og den anden er leder af børnehaven.  

 

Mesinge Skole er i dag en afdeling under Hindsholmskolen. Det foreslås, at Mesinge 

Skole bibeholdes, men at skolen bevares, som en matrikel under Kerteminde Byskole 

med eget budget. Det anbefales, at den nye afdelingsleder får ansvaret for både 

specialtilbuddet og for Kerteminde Kommunes indsatser på STU-området. Der er skabt 

gode erfaringer med dette i forbindelse med, at afdelingslederstillingen på Mesinge 

Skole midlertidigt har været besat af en leder, som også har haft ansvaret for Sektion 

Social og Handicap, hvor STU er organiseret. Koblingen vil skabe gode muligheder for 

mere sammenhængende forløb og opkvalificering, som generelt kan være med til at 

stabilisere udviklingen på området. Det er her oplagt at bruge Mesinge Skole, som 

vejledende funktion ud i specialklasserækkerne, således at den lokale indsatspalette 

bliver bredere i specialklasserækkerne. KLK anbefaler derfor, at den nuværende 

praksis med en fælles ledelse af Sektion Social og Handicap og Mesinge Skole 

fortsættes, som en afdelingslederstilling under Kerteminde Byskole. Mesing Skole, 

som er en landsbyordning har i dag en afdelingsleder og en leder af børnehavedelen. 

Der forventes ingen økonomiske gevinster ved omlægningen, grundet en højere 

lederløn til den fælles lederstilling og ansættelse af pædagogisk personale på Mesinge 

Skole, da den tidligere afdelingsleder også varetog undervisningsopgaver. 

 

Langeskov 
Det foreslås, at Langeskov Skole i fremtiden bliver en af de tre nye hovedskoler. Det 

foreslås, at Marslev Skole og Børnehus lægges under Langeskov Skole og bevares, 

som indskolingsafdeling for børnene i 0.-3. klasse. Det anbefales, at Nymarken Skole 

nedlægges, hvilket vil betyde, at Langeskov Skole vil være en skole med tre matrikler, 

med tre spor på hver af disse.  

I lyset af Kerteminde Kommunes bosætningsstrategi i Marslev anbefaler KLK, at 

Marslev Skole og Børnehus bevares, som matrikel. Det anbefales dog også, at den 

fremadrettet fungerer, som én samlet indskolingsafdeling og daginstitution. Det vil sige, 

at børnene på de nuværende mellemtrin (4. – 6. klasse) flyttes til Langeskov Skole, og 

at den nye indskolingsafdeling tænkes sammen med det nye børnehus, som er under 

opførelse i Marslev.  

 
Det anbefales, at Nymarken Skole og Børnehus nedlægges. Nymarken Skole og 

Børnehus er en af Kerteminde Kommunes mindste skoler med ca. 400 elever. 70 af 

disse er fritvalgs-elever, hvilket vil sige, at de kommer fra andre skoledistrikter. Der til 

kommer, at stort set alle børn på Nymarken Skolen i dag har buskort og transporterer 

sig til skolen. Den nye skolestruktur vil derfor ikke have betydning for rejsetiden for 

børnene og udgifterne til transport. Nymarken Skole og Børnehus har i dag en lille 

specialklasse med 8 elever. Specialklassen er under afvikling og det foreslås, at 

eleverne i skoleåret 2019/2020 skal tilbage til deres skoledistrikt. Samtlige otte elever 

kommer fra andre distrikter, hvilket derfor forventes at give en årlig besparelse på 

140.000 kr. til taxikørsel. 

Nedlægges Nymarken Skole og Børnehus og omlægges Marslev Skole og Børnehus 

til en indskolingsafdeling betyder det, at ca. 550 elever vil skulle flyttes. Den konkrete 

fordeling vil afhænge af de nye distriktsstrukturer. Der forventes en forholdsvis jævn 

spredning af børnene, der skal flytte skole, samt at de fleste vil kunne optages i 

allerede eksisterede klasser. Dog må det forventes, at der på nogle årgange skal 

oprettes ekstra klasser. Selv når de 550 elever fordeles vil der være ledig kapacitet på 

105 pladser på tværs af Kerteminde Kommunes skolevæsen. KLK vurderer således, at 

der er ledig kapacitet i skolevæsenet, hvilket heller ikke påvirkes markant i fremtiden, 

da prognoserne for skolebørn ikke umiddelbart udfordrer dette.  

 

De færre årgange på Marslev Skole, samt kapacitetsudvidelsen i forbindelse med 

bygningen af Børnehuset giver plads til dagtilbudsbørnene fra Nymarken. Kapaciteten 
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på Mælkevejen i Langeskov kan endvidere udnyttes mere effektivt, såfremt børn fra 

Marslevområdet ønsker en daginstitutionsplads der.  

 

Den foreslåede struktur betyder, at Langeskov Skole bliver til en skole med tre 

matrikler med tre spor på hver. Samling med, at de ældste elever på én 

udskolingsafdeling på Langeskov afd. Bakken, hvilket skaber en oplagt mulighed for at 

højne den faglig kvalitet og skabe stærke sociale fællesskaber for de ældre elever 

gennem udbud af en bredere tilbudsvifte. 

 

Munkebo 

Munkebo Skole vil med den nye struktur være den tredje hovedskole i Kerteminde 

Kommune med selvstændig skoleledelse. Antallet af matrikler ændres ikke ved den 

nye struktur, men skolen vil berøres, som følge af en ændret distriktsstruktur. Munkebo 

Skole forventes dog stadig fremadrettet at være en tresporet skole. 

 

I Tabel 30 ses et samlet overblik over de besparelser, der vil være i forbindelse med 

dette forslag til ny skolestruktur på tværs af politikområderne Unge og Skole, Børn, 

Familie og Dagtilbud og Kultur, Fritid og Faciliteter.  

 
Tabel 30: Overslag på besparelser ved ny skolestruktur på tværs af politikområder 

Overslag over besparelser 

 Årlig besparelse kr.   

Ledelse - samlet skole og dagtilbud   2.000.000 

Reduktion af ramme – skole   4.913.000 

Sekretær*   307.000 

Teknisk servicemedarbejder  440.000 

Reduktion af ramme – dagtilbud    900.000 

Taxi   140.000 

Ejendomsdrift - skole og dagtilbud**     

-Rengøring 1.209.000   

-Vand 73.000   

-El 290.000   

-Varme 466.000   

Ejendomsdrift i alt    2.038.000 

Bygninger - skole og dagtilbud  3.000.000*** 

I alt   13.738.000 

Note: Beregningerne bygger på en forudsætning om at børnene forbliver i en kommunal folkeskole 

* Bemærk at sekretærressourcen indgår i besparelsen ift. etablering af fælles administrative enheder, se den 

administrative analyse. Vedtages begge forslag skal udgiften derfor korrigeres. 

** Den konkrete fordeling af ejendomsdriftsudgifterne fordeles mellem Unge og Skole og Børn, Familie og 

Dagtilbud efter regnskab 2017.  

*** Dette er et estimat. Faciliteter har opgjort besparelsespotentialer for tomgang, nedrivning mv. Det 

forventes at besparelsen kan udmøntes i 2021.  

 

Lukkes Nymarken Skole og Børnehus, skal der tages stilling til hvad der efterfølgende 

skal ske med bygningerne. Bygningerne skal rives ned. Det vil indebærer en ekstra 

udgift på ca. 24 mio. kr., men efterfølgende lavere driftsudgifter på 4,1 mio. kr. årligt. 

Bygningerne kan stå i tomgang, dvs. med minimal drift, eller de kan, såfremt der er 

ønske herom, overtages og udlejes til friskoledrift. Sidst nævnte mulighed vil udover en 

merindtægt, som følge af leje medføre, at udgifterne til drift af skolen og transport 

forsvinder. Taksten, som Kerteminde Kommune betaler til privatskoleleder er 

endvidere lavere (ca. 6.000 kr. pr. elev). For Kerteminde Kommune vil der derfor ikke 

være en merudgift forbundet med at skolen oprettes, som en friskole. Der kan derimod 

være en besparelse, som følge af den lavere elevtakst.  

 



Kerteminde Kommune   Side 37 af 102 
Råderumskatalog 
 

www.klk.kl.dk 

Med den nye distriktsstruktur anbefaler KLK, at der i forbindelse med oprettelse af en 

ny ledelsesstruktur pålægges skolerne samlet at finde en besparelse på 2 mio. kr. på 

ledelse. Forslaget sikrer hermed, at undervisningstilbuddene i de prioriterede 

lokalområder opretholdes mod, at der indføres fælles ledelse med udgangspunkt i de 

tre hovedskoler. Med den nye skolestruktur, bliver skolerne i Kerteminde mere 

sammenlignelige, da de næsten bliver lige store og fremover alle er tresporede skoler. 

Dette vil give lige og øget mulighed for at skabe et kvalitetsløft, som kan hæve den 

faglige kvalitet på alle skoler i Kerteminde Kommune.  

 

De midler, som tildeles de nuværende elever på Nymarkens Skole, samt eleverne på 

mellemtrinnet i Marslev Skole forudsættes at kunne reduceres, idet en del af børnene 

forventes at kunne indgå i allerede eksisterende klasser. Der forventes dog, at der kan 

være behov for at oprette nye klasser, og at der vil være et øget behov for holddeling 

og 2-lærere-ordninger, som følge af flere børn i de enkelte klasser. Med nedlæggelsen 

af Nymarken Skole forventes det derfor, at en del af lærerstaben skal indgå i den 

fremtidige lærerstab. Det forventes også, at der kan hentes en besparelse på 4,9 mio. 

kroner. Rammen til skolerne reduceres, som følge heraf med 4,9 mio. 

 

Besparelser på dagtilbud forventes at beløbe sig til 0,9 mio. kr. årligt, som følge af en 

reduktion af løn-, ledelses- og driftsudgifter, da 70 børn i forbindelse med 

nedlæggelsen af Nymarken Skole og Børnehus flyttes til andre institutioner. Ligesom 

på skoleområdet forventes det ikke, at den fulde takst pr. barn kan reduceres. Det 

forventes, at budgettet kan reduceres, som følge af bedre udnyttelse af 

stordriftsfordele, herunder f. eks. vikarbehov, øvrig drift og pædagogisk personale. 

 

Strukturforslaget kan implementeres fra august 2019 med 5/12 og med fuld effekt fra 

2020 på nær bygningsandelen, som udgør 3 mio. kr., og som først kan udmøntes i 

2021 (dette er ved at blive kvalificeret af Kerteminde Kommune).  

 

3.3.2 Forslag 13: Lærernes faktiske undervisningstid  
Dette forslag indeholder en beskrivelse af, hvordan skolerne i Kerteminde Kommune, 

kan reducere deres udgifter, ved at optimere arbejdstidsplanlægningen for lærerne på 

de seks folkeskoler herunder Mesinge Skole. I Tabel 31 ses et overblik over mulige 

besparelser for dette forslag. 

 
Tabel 31: Besparelsespotentiale – lærernes arbejdstid  

 2019 2020 2021 

Reduktion med 3 % 1,3 3,1 3,1 

Reduktion med 4 % 1,7 4,1 4,1 

 

Det har stor betydning for både indhold og kvalitet i undervisningen og for de 

pædagogiske tilbud til børnene, hvordan ressourcerne i folkeskolen anvendes. Når 

folkeskolen skal udvikles, kræver det, at der er styr på, hvordan de enkelte skoler og 

matrikler anvender deres ressourcer. Dette giver skoleledelsen et bedre grundlag for 

løbende at tage stilling til opgavefordelingen, foretage prioriteringer på skolen og for at 

skabe et økonomisk råderum.  

 

Det pædagogiske personale er den største og vigtigste ressource i folkeskolen, hvorfor 

deres arbejdstid er en af de vigtigste faktorer i forhold til ledelse og styring af kvalitet 

og økonomi. Både på den enkelte skole og for hele kommunens skoleområde.  

Et solidt datagrundlag har stor betydning for kvaliteten af de faglige og økonomiske 

drøftelser om tilrettelæggelse og anvendelse af ressourcerne på skolerne. Erfaringer 

fra analyser, udført af KLK, viser, at datakvaliteten for lærernes og pædagogernes 

arbejdstid ikke er god. Flere steder mangler der en grundlæggende kultur for at 

arbejde med en ensartet datastruktur. Den enkelte leder, med ansvar for indtastningen, 

har her afgørende betydning for, hvordan lærernes arbejdstid registreres i 
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fagsystemerne. Dataregistreringen på tværs af skolerne er ofte uens, hvorfor der er 

behov for forbedret og mere ensartet registreringspraksis i de administrative 

planlægningssystemer på skolerne i såvel planlægnings- som i driftsfasen.  

 

Når datagrundlaget for lærernes arbejdstid er korrekt, og der er brugt en ensartet 

registreringspraksis på tværs af skolerne i kommunen, er det muligt at lave analyser og 

ledelsesinformation til skolelederne og forvaltningen om, hvordan lærerne anvender 

deres arbejdstid. 

 

Planlægningsarbejdet er komplekst, og der er mange faldgruber, som kan føre til at 

lærerne får et noget højere løntilsagn end nødvendigt. Nogle af de centrale temaer for 

lærernes arbejdstid er bl.a. planlægning af lejrskole, prøvetid for lærere, der har 

afgangselever, dobbeltplanlægning herunder 6. ferieuge, planlægning af aktiviteter, der 

ikke nødvendigvis skal udløse undervisningstillæg f. eks. vejledning og pædagogisk 

læringscenter, vikarplanlægning osv.     

 

De analyser, KLK har udarbejdet, viser bl.a., at der både på tværs af kommunerne og i 

den enkelte kommune kan være store forskelle på, hvordan skolernes ressourcer 

anvendes – også forskelle, som ikke kan forklares af skolestørrelse eller 

sociodemografi.  

 
Figur 6: Fordeling af planlagte undervisningstimer på udvalgte skoler i tre kommuner  

 

Kilde: KL’s Konsulentvirksomhed  
 

Forskelle mellem skoler skyldes ofte manglende retning og viden om, hvordan 

undervisning og andre pædagogiske aktiviteter kan planlægges, således at 

arbejdstiden hos det pædagogiske personale anvendes mest hensigtsmæssigt i 

forhold til kerneopgaven. 

 

Det er vigtigt at få viden om, hvilke forskelle der er på skolerne i Kerteminde 

Kommune, og hvad sådanne forskelle skyldes. Erfaringer fra KLK’s analyser viser, at 

lærernes faktiske undervisningstid aldrig stemmer overens med det, der forventes eller 

forudsættes, at de underviser, når data renses og analyseres grundigt. Der er også en 

række hensyn i planlægningen, som kan betyde, at det løntilsagn lærerne får er 

højere, end den tid de faktisk underviser. Ved at skærpe skolernes 

planlægningspraksis, vil den enkelte lærer kunne varetage flere undervisningsopgaver 

end tidligere, men stadig inden for den samme forventning, som tidligere. 

 

I Kerteminde Kommune er der ikke faste forudsætninger for, hvor meget hhv. fagdelt 

og understøttende undervisning en lærer kan varetage, men der er en forventning at 

en lærer, der er fuldtidsansat varetager 28 lektioner svarende til 840 timers 

undervisning på et år. 

 

I de analyser KLK har lavet varierer det leverede antal undervisningstimer en del fra 

skole til skole, hvor forskellen mellem det forventede og faktiske undervisningstal er 
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mellem 2 % og 12 %, således at alle lærere (årsværk) underviser mindre end det 

forventede. Derudover er der også andre hensyn i planlægningen, som gør at det 

løntilsagn læreren har fået potentielt gør, at de underviser endnu mindre.  

 

Med udgangspunkt i disse analyser, samt gennem de dialoger, KLK har haft med 

Kerteminde Kommune, er der derfor en forventning om, at Kerteminde Kommune har 

et potentiale i at arbejde med planlægningen af lærernes arbejdstid. Et arbejde som 

kan medvirke til at det faktiske undervisningstimetal hæves, samt at arbejdstiden 

planlægges bedre inden for rammerne.  

 
Det forventes dermed, at den faktiske undervisningstid ligger under det forventede, og 
at arbejdstiden kan anvendes bedre ved at optimere planlægningsarbejdet. På 
baggrund af erfaringer fra KLK’s analyser vurderes det, at der er et potentiale for at 
optimere anvendelsen af arbejdstiden med 3 - 4 %. Dette er en 
gennemsnitsbetragtning for alle lærere på de seks folkeskoler og Mesinge Skole (i alt 
203,61 fuldtidsstillinger). Der er regnet med en gennemsnitsløn for lærerne på 493.429 
kr. pr. år. Både fuldtidsstillinger og gennemsnitslønninger er fra Kerteminde 
Kommunes lønsystem. I Tabel 32 nedenfor er konsekvenserne af forslaget skitseret 
med en besparelse på hhv. 3 % og 4 %. 

 
Tabel 32: Oversigt over besparelse på lærernes arbejdstid  

 Ved reduktion på 3 % Ved reduktion på 4 % 

 Lektioner pr. 
uge 

Timer pr. 
år 

Lektioner pr. 
uge 

Timer pr. 
år 

Forventet undervisning 

Pr. fuldtidsstilling 
28 840 28 840 

Faktisk undervisning 

Pr. fuldtidsstilling 
27,1 814 27,9 806 

Besparelse (årsværk) 

I alt  
6,3 årsværk 8,3 årsværk 

Besparelse (kroner) 

I alt 
3,1 mio. kr. 4,1 mio. kr. 

 

For at sikre en veludført implementering af dette forslag anbefaler KLK, at Kerteminde 

Kommune foretager en grundig analyse af den faktiske arbejdstidsplanlægning, som 

giver mulighed for konkrete handlingsanvisninger, hvilket muliggør at anvendelsen af 

arbejdstiden optimeres. Dette er også vigtigt for at sikre, at minimumstimetallet ikke 

påvirkes i en negativ retning. Udmøntningen af forslaget på de enkelte skoler kan være 

en ramme, som fordeles ligeligt mellem skolerne efter f. eks. elever, men det kan også 

ske pba. en eventuel analyse, som mere konkret kan anvise de konkrete potentialer på 

de enkelte skoler. Forslaget kan implementeres med 5/12 virkning i 2019 i forhold til 

skoleåret 2019/2020, og fuld effekt i 2020 og frem.  

 

3.3.3 Forslag 14: Regulering af børnetal på SFO-området 
 
Dette forslag indeholder en beskrivelse af hvordan tildelings- og 
reguleringsmekanismerne på SFO området kan ændres i fremtiden. I Tabel 33 ses et 
overblik over besparelsen for dette forslag. 
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Tabel 33: Besparelsespotentiale – regulering af børnetal i SFO 

 2019 2020 2021 

Nedlæggelse af reguleringspulje 0,3 0,3 0,3 

 

På SFO-området tildeles den enkelte SFO primært midler ud fra antal indskrevne børn. 

I dag opgøres antal indskrevne børn hver måned, og den enkelte SFO reguleres på 

baggrund af det faktiske indskrevne børnetal hver måned. Der har hvert år været afsat 

en central pulje på 300.000 kr., som anvendes til at kompensere SFO’er der har fået 

flere indskrevne børn end ved årets start. Hvis der har været færre indskrevne børn, er 

SFO’erne tilsvarende blevet reduceret i budget.  

 

KLK anbefaler, at puljen afskaffes, og der ikke foretages økonomiske reguleringer i 

løbet af året. Det vil lette det administrative arbejde, der er forbundet med håndtere 

denne regulering i løbet af året, og det vil skabe budgetsikkerhed for ledelsen på 

SFO’erne, som med den nye model vil kende deres budget for et år af gangen. Dette 

giver generelt bedre styringsmuligheder for de decentrale og budgetsikkerhed centralt.  

 

Med dette forslag er det væsentligt, hvilket børnetal der anvendes til den årlige 

tildeling. Derfor skal der træffes en beslutning om det børnetal, der tildeles budget efter 

baserer sig på et bestemt tidspunkt (ligesom på skoleområdet), den historiske udvikling 

på området eller en kombination af disse. Det vigtige er, at tallet er så præcist som 

muligt, når man ser over et helt år. 

 

Strukturforslaget kan implementeres fra 2019 med fuld effekt. 

 

3.3.4 Forslag 15: Styrkelse af almenområdet – tidlig indsats og inklusion  
 

Dette forslag indeholder en beskrivelse af, hvordan Kerteminde Kommune kan styrke 

almenområdet ved at skabe flere fleksible løsninger og tilbud. Dette kan bidrage til at 

muliggøre, at elever, som tidligere blev ekskluderet, kan være i almenskolen enten 

med eller uden ekstra støtte. I Tabel 34 ses et overblik over besparelsen for dette 

forslag. 

 
Tabel 34: Besparelsespotentiale – styrkelse af almenområdet, tidlig indsats og 
inklusion 

 2019 2020 2021 

Styrkelse af 

almenområdet 
0,21 0,5 0,5 

 

Forslaget retter sig mod, at der i Kerteminde Kommune skal ske en styrkelse af 

almenområdet, således at der kan skabes tilbud, som muliggør at elevernes behov i 

højere grad end i dag kan imødegås i almenmiljøet. Forslaget indebærer en ændret 

tilgang til arbejdet med børnene og ikke mindst et almenmiljø, som er i stand til at 

imødekomme differentierede behov, således at andelen af børn der ekskluderes til 

specialmiljøer reduceres.  
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Figur 7: Segregeringsgrad  

 
Kilde: Kerteminde Kommunes eget data, KLK’s beregninger  
 

I Figur 7 er der i løbet af de forudgående tre skoleår sket en stigning i andelen af børn, 

som visiteres og segregeres til specialklasser- og skoler. På det specialiserede område 

i Kerteminde Kommune, er der endvidere en oplevelse af, at flere elever med 

udfordringer visiteres til områdets tilbud. Med henblik på at vende denne udvikling, er 

det KLK’s vurdering, at almenområdet skal styrkes, og at dette skal ske gennem en 

ændret tildelingsmodel til fordeling af specialundervisningsmidlerne.  

 

En ændret tildelingsmodel er ikke tilstrækkeligt til at ændre udviklingen. KLK anbefaler 

derfor også, at samarbejdet mellem almen- og specialområdet inden for Unge og Skole 

styrkes, hvilket også gør sig gældende for samarbejdet med Børn, Familie og 

Dagtilbud. Det styrkede samarbejde med Børn, Familie og Dagtilbud skal understøtte 

skolerne i arbejdet med tidlig opsporing og iværksættelse af fleksible målrettede 

indsatser lokalt.  

 

Ny tildelingsmodel på specialområdet 

Den nuværende tildelingsmodel på specialområdet har i dag en række 

uhensigtsmæssigheder i forhold til at sikre inklusion og fastholdelse af elever i 

almenmiljøet. Budgettet til specialundervisning i specialklasser- og skoler er en fast 

ramme, der tildeles og styres af forvaltningen ved et visitationsudvalg. Det betyder, at 

rammen ikke ændres, selvom der visiteres flere eller færre børn. Taksten pr. barn 

afhænger dermed af det faktiske antal visiterede børn og ikke af børnenes behov for 

støtte. Pengene følger ikke barnet. Forstået sådan, at den enkelte skole ikke skal 

betale, såfremt en elev visiteres til et specialtilbud. Samtidig følger der ikke penge med 

tilbage til stamklassen på almenskolen, hvis et barn efter endt forløb i specialklasse- 

eller skole vender tilbage dertil. Det er altså ’gratis’ for almenskolen at visitere et barn 

til specialundervisning. Den eneste konsekvens for skolen er, at skolen ’mister’ den 

elevafhængige takst på ca. 42.000 kr., såfremt eleven visiteres til et specialtilbud.  

 

Den centrale styring af midler betyder dermed, at der ikke gives incitamenter til eller 

faglige handlemuligheder for, at skolerne lokalt kan inkludere eleverne i almenmiljøet. 

Adskillelsen af budgetansvar i forhold til almen- og specialtildelingen betyder, at den 

lokale handlemulighed i forhold til igangsættelse og finansiering af tidlige, fleksible 

indsatser begrænses. Modellen skaber dermed ikke gode incitamenter for den enkelte 

skole til at fastholde den enkelte elev i almenmiljøet. 
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I Figur 8 ses et overblik over den gennemsnitlige udgift til hhv. en elev i almenskole, en 

elev i en specialklasse og en elev i en specialskole.  

 
Figur 8: Oversigt over udgifter til børn i forskellige tilbud 

 
Note: Elever i almenskoler og specialklasser opgjort pr. 5/9 2017, mens antallet af elever i specialskoler er 

opgjort april 2018. 

 

KLK anbefaler at Kerteminde Kommunes tildelingsmodel ændres således, at en del af 

midlerne til specialundervisning lægges ud i almenskolernes budget, hvorefter skolerne 

skal agere, som køber af specialundervisningstilbud – også for så vidt angår egne 

specialtilbud. Gennem denne udlægning af en større del af specialmidlerne, kan 

skolen vælge at understøtte læring og udvikling hos et barn med særlige støttebehov 

på egen skole og anvende de tildelte budgetmidler til at integrere eleven i den 

almindelige undervisning, samt tilbyde specialundervisning eller specialpædagogisk 

bistand. Modellen betyder således, at der modsat i dag vil udlægges ekstra midler i 

almenmiljøet, som den faglige indsats kan tilrettelægges efter. I tilfælde af at en elev 

vender tilbage til almenmiljøet, vil det ikke være en stor økonomisk byrde, som det er 

tilfældet i dag. Derimod vil der tilføres ekstra midler ud over de 42.000 kr., som skolen 

kan anvende til at styrke almenmiljøet.  

 

Skolens leder skal dog stadigvæk søge at imødekomme elevens behov ud fra 

beskrivelserne i en aktuel PPV. Dette er i højere grad gjort muligt ved at udlægge 

budgetansvaret lokalt, idet skolelederne hermed bliver i stand til at påvirke de typer af 

indsatser, der etableres i almenmiljøet og derigennem modvirke behovet for mere 

omfattende støtte.  

 

Kulturændring 

Det konkrete valg af en ny model kræver en dybdegående analyse af området, 

yderligere identificering af ønskede incitamenter, samt yderligere analyse af de 

følgende behov for kontrol- og opfølgning på, at børnenes behov fortsat mødes. En 

styrkelse af almenområdet og øget inklusion handler dog om mere end økonomiske 

incitamenter. Det indebærer også en kulturændring i tilgangen til at arbejde med 

børnene, og måden hvorpå undervisningen tilrettelægges.  

 

For at dette skal lykkes i Kerteminde Kommune, vurderer KLK, at det indebærer et 

tættere samarbejde mellem almen- og specialområdet og mellem skolerne og PPR i 

særdeleshed. Der skal arbejdes med at iværksætte en kulturændring, hvor børnene i 

højere grad tænkes ind i almenområdet. Dette indebærer, at der skal arbejdes konkret 

med de enkelte skoler for at synliggøre nye muligheder både overfor personale og 

forældre. Endvidere skal der fortsat arbejdes intensivt med uddannelse af 

medarbejderne på skolerne og i daginstitutionerne. En fælles opkvalificering af 

fagpersonalet på tværs af de enkelte fagområder er nødvendig for at sikre, at 

almenmiljøet er i stand til at håndtere differentierede behov. Der skal med andre ord 

ske en kulturforandring, hvor der skabes et fælles fagligt sprog og forståelse imellem 

Elev i 
almenskole

Ca. 42.000 kr.

2397 elever

Specialklasse-elev

Ca. 110.000 kr. 

82 elever

Specialskoleelev

Ca. 400.000 kr.

27 elever
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de forskellige faggrupper uanset, om man er leder, lærer, pædagog, medhjælper, 

rådgiver eller psykolog.  

 

 

3.4 Ungeområdet 
Kerteminde Kommune har organiseret børn-, social-, unge-, jobcenter og skoleområdet 

for borgere mellem 15 og 30 år i én ungeenhed. Ungeenheden er ansvarlig for unge, 

som;  

– endnu ikke er afklaret dvs. at de hverken er i fleksjob, ledighedsydelse eller 

førtidspension.  

– er mellem 15 og 18 år, som ikke er i job eller uddannelse og unge mellem 18 og 30 

år, som er på uddannelseshjælp eller i ressourceforløb.  

 

Kommunen har aktivt arbejdet med et nyt ungesyn, hvor der fokuseres på de unges 

ressourcer og potentialer for at gennemføre en uddannelse. Det er siden da lykkedes, 

at få de unge hurtigt afklaret og reducere andelen af unge i Kerteminde Kommune på 

uddannelseshjælp.  

 

En del af de unge i Kerteminde Kommune modtager ydelser, som i andre kommuner 

konteres under børne- og familieområdet og voksensocialområdet. I Kerteminde 

Kommune ligger budgetansvaret for disse ydelser nu hos Ungeenheden. På grund af 

den særegne opdeling af ansvaret ift. ungeenheden, har det ikke været muligt at 

sammenligne udgiftsniveauet med andre kommuner og dermed vurdere det fremtidige 

besparelsespotentiale separat for ungeenheden 

 

3.5 Overordnet benchmark for ungeområdet 
KLK har forsøgt at få udskilt udgifter fra Familieområdet samt Handicap og Psykiatri, 

så udgifter til foranstaltninger til unge over 14 år på familieområdet og tilbud på 

handicap- og psykiatriområdet for unge mellem 18 og 30 år kan benchmarkes med 

andre kommuner. Dette har ikke været muligt bl.a. Handicap og Psykiatri har forsøgt at 

frembringe dette materiale, men pga. registreringsudfordringer, kan tallene ikke bruges 

til pålidelige sammenligninger med andre kommuner. Tabellen nedenfor giver en 

oversigt over de udgifter, som KLK entydigt kan henføre til ungeområdet.  

 
Tabel 35: Oversigt over udvalgte udgifter for ungeenheden (faste priser) 

 

R14 R15 R16 R17 B18 B19 B20 B21 

Overførsler 

uddannelseshjælp 

- - 5.031 8.172 8.282 8.282 8.282 8.282 

Kom. besk. 

indsatser under 

30 år 

- - 6.199 6.572 6.466    

Udgifter EGU 
398 629 597 49 412 402 393 393 

Udgifter 

Produktionskole 
2.967 3.439 3.448 2.941 3.079 3.004 2.927 2.927 

STU 
  

340 366 
    

Kilde: Oplysninger fra kommunens økonomisystem.  

 

Udgifter til produktionsskole og EGU ligger noget over de gennemsnitlige udgifter i hele 

landet og fynske kommuner1. Produktionsskolen og EGU løftes over i den nye FGU 

uddannelse og den fremtidige indsats på disse områder ændres dermed radikalt. 

Derfor giver det ikke mening at udregne besparelsespotentiale for de to områder. KLK 

                                                      
1 Sammenligningen er foretaget på baggrund af tal fra Danmarks Statistiks databank. 
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anbefaler, at visitationen til og varigheden i den nye FGU følges nøje, så udviklingen i 

udgifterne til området følges tæt.  

 

Tabel 36 viser den overordnede benchmark ift. andel af unge mellem 18 og 30 år på 

uddannelseshjælp og ressourceforløb sammenlignet med kommuner med 

sammenlignelige rammevilkår. 
 

Tabel 36: Andel af unge mellem 18 og 30 på uddannelseshjælp og ressourceforløb  

 
Kilde: Jobindsats og egne beregninger 

Note: Sammenligningskommunerne er Brønderslev, Faxe, Faaborg-Midtfyn, Herning, Holstebro, Samsø, 

Skive, Sorø, Struer, Varde, Vejen, Viborg og Ærø Kommuner . 

 

Kerteminde Kommune har, som nævnt, haft stort fokus på at få unge hurtigt i 

uddannelse. Det er afspejlet i andelen af unge på uddannelseshjælp. Kommunen har 

en meget lav andel unge på uddannelseshjælp og ligger på niveau med de bedste 

blandt kommuner med sammenlignelige rammevilkår.  

 

Til gengæld er en høj andel af ressourceforløbsmodtagere i Kerteminde Kommune 

under 30 år. I 4 kvartal 2017 var 51 pct. af ressourceforløbsmodtagerne i Kerteminde 

Kommune unge under 30 år. I klyngen var andelen på 26 pct. 

 

Kerteminde Kommune har en lidt højere aktiveringsandel for uddannelseshjælps-

modtagere end klyngen, flere uddannelsesparate i nyttejobs og flere sanktionerede 

sammenlignet med klyngen (10 p.p.). Tallene viser, at kommunen har en intensiv 

indsats for de unge. 

 

3.6 Konkrete forslag for ungeområdet 
Udover de to forslag nedenfor om overvågning af tilgangen til ressourceforløb og 

reducerede efterværn, er der ikke udarbejdet særskilte forslag på ungeområdet pga. 

udfordringerne med at opdele potentialerne ift.de områder, som ungeenheden har 

overtaget.  

 

Det forudsættes, at ungeenheden bidrager til realiseringen af forslag på følgende 

områder; Arbejdsmarked, Handicap og Psykiatri, Børn og Familie. Koblingen til disse 

konkrete forslag er beskrevet nedenfor. 

 

3.6.1 Forslag 16: Reduktion af tilgang til ressourceforløb 
I Kerteminde Kommune er der en højere andel unge under 30 år i ressourceforløb end 

i kommuner med sammenlignelige rammevilkår. Hvis niveauet i Kerteminde skulle 

være det samme som klyngens, ville der være 22 færre fuldtidspersoner på 

ressourceforløb. Det skal bemærkes, at ressourceforløbsydelsen er højere end 

ydelsen til uddannelseshjælp og det giver derfor en ekstra omkostning for kommunen. 

Unge har generelt udfordringer med at vælge uddannelse og de færreste kommuner 

har en ambition om, at de unge skal være ude af uddannelseshjælp indenfor et år. KLK 

vil anbefale, at Kommunen sikrer, at den gode ambitionen om en lav andel unge på 

uddannelseshjælp ikke medfører, at kommunen får en højere andel på ressourceforløb 

og permanente ydelser.  
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KLK har ikke indlagt en besparelse i budgettet, fordi ungeenheden under ét har et lavt 

omfang unge under 30 år på overførselsindkomst.  

 

3.6.2 Forslag 17: Ændret tildelingspraksis for efterværn 
I Kerteminde Kommune er der pt. 25 unge anbragt i efterværn, hvilket svarer til 2 pct. 

af de 18-22 årige. Baseret på KLK’s viden er dette en relativt høj andel. Udgiften til 

efterværn er gennemsnitligt 132.190 kr. pr. år pr. modtager. Det giver en ca. udgift på 

3,3 mio. kr. årligt til efterværn.  

 

En analyse fra Deloitte viser, at der er stor spredning i adgangen til opretholdelse af 

anbringelse i efterværn på tværs af kommunerne. Der er således ikke en meget 

stringent tilgang i forhold til, hvordan man, som kommune, tildeler efterværn og hvornår 

man ikke gør.  

 

En konsekvens af implementeringen af Sverigesmodellen, som Kerteminde Kommune 

arbejder med, vil formodentligt være færre anbringelser af 0-17- årige, såfremt de 

forebyggende foranstaltninger får den ønskede effekt. Dette vil over tid også afspejle 

sig i færre anbragte i efterværn. I Kerteminde Kommune er udgifterne til anbringelser 

meget høje, og andelen af udgifter, der går til tidlig opsporing og forebyggende 

foranstaltninger ligger i den lave ende i forhold til sammenligningskommunerne. 

Kerteminde Kommune bruger 27% af udgifterne til forebyggende indsatser, hvor de 

fynske kommuner gennemsnitligt anvender 36,5% af deres udgifter på forebyggelse, 

og sammenligningsgruppen gennemsnitligt bruger 37% af udgifterne herpå.  

 

KLK anbefaler, at de forebyggende foranstaltninger og den tidlige opsporing generelt 

set styrkes, og at der fremadrettes fokuseres på at måle og følge op på effekterne her 

af. Dette forventes, at få generel effekt på anbringelsesudgifterne men også 

fremadrettet på udgifterne til efterværn. Samtidig anbefales, at ungeenheden målretter 

efterværnsindsatserne, så der løbende følges op på progression og effekter. Det 

anbefales også, at efterværn fremadrettet tildeles ud fra en skarp vurdering af, om den 

unge forventes at, som følge af et par år med efterværn, vil blive i stand til at klare sig 

selv i ”voksenlivet”. 

 

KLK foreslår, at der i god tid lægges en plan for anbragte unge for overgangen til 

voksenlivet efter det fyldte 18. år. For nogle anbragte unge vil det være naturligt, at de 

fortsætter i et forholdsvist omfattende efterværnsforløb, men det gælder formentlig ikke 

alle anbragte unge. For andre af de anbragte unge vil det være naturligt, at de overgår 

til indsatser efter voksen §§ i Serviceloven. 

 

Det er KLK’s erfaring, at for anbragte unge, hvor det forventes, at de ved at få 

efterværn i en periode efter det fyldte 18. år bliver i stand til at klare sig selv uden 

støtte fra kommunen, og at efterværn er en god måde at få den unge voksne sluset ind 

i voksenlivet med det ansvar og forpligtelser, der ligger i at kunne klare sig selv, som 

voksen efter det 22. år. I forlængelse heraf er det KLK’s erfaring, at kommunen med 

fordel kan være meget tydelige på, hvad formålet med efterværnet er og afslutte forløb 

med efterværn, når behovet aftager.  

 

Samtidig vil det for en stor del af de unge ikke vil være behov for den samme indsats i 

efterværnet i hele perioden fra 18 – 22 år. Det skal forstås således, at alle unge med 

behov for efterværn vil have behov for at få bevilget efterværn, når de er 18 år, men at 

behovet for efterværn falder med alderen, og det kun er de færreste af de unge, der 

fortsat får efterværn, når de er 22 år, og at mængden af efterværn, som oftest, vil være 

væsentligt mindre hos de 22. årige, der modtager efterværn, end for de fx 18. årige. 

For anbragte unge, hvor det vurderes, at efterværn ikke vil være tilstrækkelig støtte til, 

at de efter det 22. år bliver i stand til at klare sig allerede, vil være en bedre strategi at 

lade dem overgå til støtte efter voksen §§ i Serviceloven, allerede fra det fyldte 18. år. 

Hensigten er her at sikre en langsigtet sammenhæng i den indsats, der tilbydes den 
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unge, og som forventes at fortsætte længere ind i livet. Indsatsen bør her i særlig grad 

samtænkes med det beskæftigelsesperspektiv, som der arbejdes med i relation til den 

unge. KLK’s erfaringer med tværgående samarbejde og helhedsorienterede 

borgerforløb fra bl.a. Middelfart Kommune viser, at der kan være betydelige potentialer 

i, at man inddrager et job- og uddannelsesfokus i de sociale indsatser og omvendt. 

Dette vil være stærkt relevant at inddrage i arbejdet med efterværn. 

 

KLK forventer, at en øget målretning i efterværnsindsatsen koblet til et øget fokus på 

progressionsmuligheder i tildelingen til efterværn vil medføre færre udgifter til 

efterværn. Baggrunden herfor er, at det forventes, at efterværnet hurtigere kan 

nedtrappes, og at flere unge tidligere vil overgå til voksenparagrafferne i Serviceloven, 

da efterværnsindsatsen i højere grad målrettes de unge, hvor det forventes, at de med 

efterværnet vil kunne klare sig relativt selvstændigt efter det 22. år. KLK vurderer, at 

Kerteminde Kommune vil kunne indhente 500.000, som følge af forslaget hvert år.  

  

Den foreslåede besparelse på tildelingen til efterværn er indlagt, som end el af de 4.2 

mio. kr., som KLK på børne- og familieområdet har besparelsesforslag svarende til. Se 

nærmere i afsnit 2.5.1. 

 

3.6.3 Kobling til Erhverv og Arbejdsmarked 
Reduktion i tilgang af unge til permanente ydelser 

I beskrivelsen af arbejdsmarkedsområdet i kapitel 5, er skitseret et forslag om 

reduktion af tilgang til permanente ydelser.  

 

Kerteminde Kommune har en højere andel af befolkningen på permanente ydelser 

(ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) end kommuner med sammenlignelige 

rammevilkår. I det seneste år, har kommunen også haft en højere andel tilkendelser til 

førtidspension, end kommuner med sammenlignelige rammevilkår, se nærmere 

beskrivelse under det konkrete forslag. Tabel 37  nedenfor viser, at der også har været 

en højere andel unge under 30 år, som tilkendes førtidspension op til 1. kvt. 17 end i 

sammenlignelige kommune. Kerteminde er på niveau med klyngen i perioden fra 2. 

kvt. 17 til 1. kvt. 18. 

 
Tabel 37: Tilkendelser til førtidspension fordelt på over/under 30 år for klyngen og 
Kerteminde Kommune pr. 1000 indbyggere (18-30 år) 

 
Kilde: Jobindsats og egne beregninger 

 

KLK anbefaler på den baggrund, at Ungeenheden nøje følger flow fra 

uddannelseshjælp til øvrige permanente ydelser og ungeenheden fremover også 

bidrager til at sikre en lavere tilgang til førtidspension og andre permanente ydelser, 

som beskrevet i forslaget, så udviklingen kan tilnærmes niveauet i klyngen.  

 

Effektivisering af beskæftigelsesindsatsen for unge 

Ligeledes er der i afsnit 5.3 skitseret et forslag om effektivisering af 

beskæftigelsesindsatsen. I Forslag 29 anbefaler KLK, at der foretages en politisk 

prioritering af forbruget af ressourcerne indenfor det udmeldte driftsloft. KLK vurdere, 

at der også er et potentiale ift. at reducere udgifterne på ungeområdet. KLK vil dog 

anbefale, at Kerteminde Kommune forsat har fokus på at gennemføre en målrettet 

forebyggende indsats for de unge. De unge skal i højere grad modtage en 

uddannelsesrettet indsats, end tilfældet er i Kerteminde Kommune. Samtidig er 

aktiveringsgraden i Kerteminde Kommune væsentlig lavere end i de fleste andre 

kommuner. Det er dermed ikke realistisk at driftsloftet er det samme for unge på 

uddannelseshjælp, som for andre målgrupper. 



Kerteminde Kommune   Side 47 af 102 
Råderumskatalog 
 

www.klk.kl.dk 

 

Kommunen har en anden sammensætning af tilbud til unge end andre kommuner. En 

meget højere andel er i øvrige vejlednings- og uddannelsesforløb (dvs. ikke ordinære 

uddannelsesforløb) og betydeligt færre er i virksomhedspraktikker. Kommunen har 

også en lavere andel aktivitetsparate unge i virksomhedsvendt aktivering 

 

Vejlednings- og uddannelsesforløb er dyrere end virksomhedsvendte forløb og det kan 

være en af grundende til, at udgifterne til den kommunale beskæftigelsesindsats er 

relativt høje i Kerteminde Kommune. Flere kommuner bruger forløb i private 

virksomheder, som øjenåbner for unge, der ikke er motiverede eller parate til 

uddannelse. I Hedensted Kommune kalder de det "jobs med uddannelsesperspektiv. I 

Viborg Kommune har de succes med, at forpligte virksomhedsnetværk til at skabe 

meningsfulde forløb for unge med udfordringer. KLK vurderer, at det ikke kan 

udelukkes, at en mere virksomhedsvendt indsats, kan forebygge den højere andel 

unge i ressourceforløb og nedbringe udgifterne på konto 5.90, men det kræver en 

nærmere analyse at fastslå potentialet. 

 

KLK anbefaler, at kommunen gennemgår tilbuddene under konto 5.68.90 under et og 

prioritere indsatsen. Ungeenden har set i forhold til målgruppens størrelse en stor 

andel af ressourcerne på kontoen (43 pct. af forbruget i 2017). Det skal bemærkes, at 

enhedens omkostninger vil være højere, fordi målgruppen i højere grad skal 

forberedes til uddannelse og aktiveringsgraden for unge generelt er højere.  

 

3.6.4 Kobling til Handicap og Psykiatri 
Det har ikke været muligt at sammenligne udgifter ift. socialpædagogisk støtte, 

hjemmevejledning og støttekontaktperson med sammenlignelige kommuner på 

Handicap og Psykiatriområdet, fordi Kerteminde Kommune ikke konterer disse udgifter 

i henhold til den autoriserede kontoplan. KLK har derfor ikke dokumentation for, at der 

er et besparelsespotentiale på dette område, men de generelt høje udgifter indenfor 

det samlede udgiftsområde sammenlignet med andre kommuner giver en indikation af, 

at der findes et besparelsespotentiale.  

 

KLK anbefaler, at Kommunen fremadrettet konterer udgifter, så det er muligt at 

sammenligne udgiftsniveauet med andre kommuner. Denne anbefaling vil også 

omfatte ungeenheden. Endvidere kan kommunen overveje at lave en særskilt 

udredning af udgifterne på området i forhold til vurderingen af besparelsespotentialer. 

 

3.6.5 Kobling til Børn og Familie 
Ungeenheden har netop overtaget budgetansvaret for indsatsen for unge fra 

Familieafdelingen fra de fylder 15 år. Der er indarbejdet en besparelse i budgettet. 

Ungeenheden har oplyst KLK, at der systematisk følges op på progression og varighed 

både i interne og eksterne tilbud.  

 

KLK har identificeret specifikke forslag på børn og familieområdet, som også vedrører 

ungeenheden, da de udgiftsmæssige benchmarks, der er foretaget, spænder over 

aldersgruppen fra 0-22 år. 

 

Forslag til optimering af børne- og familieområdet  

I afsnit 2.5 om børne- og familieområdet er skitseret et forslag om optimering samlet af 

området. Det forudsættes, at ungeenheden bidrager til besparelsen, der samlet udgør 

4,2 mio. kr.  

 

Det samlede forslag til optimering af børne og familieområdet viser, at Kerteminde 

Kommune har høje udgifter til anbringelser og særligt døgnanbringelser af børn og 

unge. I kapitlet om Børn, Familie og Dagtilbud forventer KLK, at den pålagte 

besparelse på 5 mio. kr., som følge af analysen fra BDO, kan understøttes af fire 

underforslag, og at der i øvrigt identificeres et yderligere besparelsespotentiale. KLK’s 

anbefaling er derfor, at ungeenheden bidrager til implementeringen af de anbefalinger, 
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som BDO har stillet bl.a. i relation til kommunens interne tilbud, og at ungeenheden 

samtidig bidrager til implementeringen af de præsenterede forslag i nærværende 

råderumskatalog.  

 

KLK’s anbefalinger på politikområdet Børn og Familie handler i høj grad om at sænke 

de samlede udgifter til anbringelser, samt at prioritere den tidlige indsats og 

forebyggende foranstaltninger.  

 

Underforslag A vedrører således arbejdet med at omlægge de interne tilbud med 

henblik på at udvikle en mere fleksibel tilbudsvifte for både børn og unge, som i højere 

grad er målrettet borgernes faktiske behov med henblik på, at kunne sænke de 

samlede udgifter på området. KLK er blevet informeret om, at flere af kommunens 

unge-anbringelser er relativt dyre. Samtidig er KLK blevet orienteret om, at der er et 

behov for billigere anbringelsesmuligheder for unge, og at enkelte anbringelser for 

unge har været længere og dyrere pga. af mangel på egnede billigere boliger for 

målgruppen. 

 

KLK anbefaler, at ungeenheden bidrager til arbejdet med at sænke udgifterne til 

anbringelser ved også at have fokus på at styrke brugen af netværksanbringelser og 

anbringelser i plejefamilier generelt set. Samtidig anbefaler KLK, at ungeenheden, i 

arbejdet med implementering af BDO’s anbefalinger, sætter fokus på intern afregning 

og styring af de interne tilbud, som fremadrettet kommer til at rette sig mod de 15-22-

årige (Hyblerne), således at der sikres en god økonomisk ramme for samarbejdet 

mellem myndighed og de interne tilbud.  

 

Underforslag B vedrører arbejdstilrettelæggelses i interne tilbud, hvor KLK estimere, at 

der er et potentiale for besparelser svarende til 5 pct. af lønomkostningerne pr. år. 

Dette potentiale kan ungeenheden bidrage til ift. effektivisering af driften af Hyblerne. 

KLK anbefaler her, at også ungeenheden arbejder på at optimere 

ressourceanvendelsen i unge-tilbuddene, så der sættes fokus på optimering af overlap 

mellem vagter, der etableres principper for prioritering mellem opgaver, og så 

vagtplanlægningen styrkes.  

 

De ovennævnte forslag under afsnittet for Børn og Familie, understøttes og suppleres 

yderligere af det, i nærværende kapitel, præsenterede forslag om tildeling til efterværn.  
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4 Kultur, Fritid og Faciliteter  

4.1 Forudsætninger og karakteristika på området 
 
Afdelingen Kultur, Fritid og Faciliteter arbejder med bevillinger og opgaver inden for 
følgende to politikområder: 
 
Politikområdet Miljø-, Natur- og Teknik omhandler opgaver i forhold til infrastruktur, 
herunder veje, havne, kommunale bygninger samt opgaver ift. kollektiv trafik. 
Endvidere arbejdes med kommunens ”grønne og blå natur" samt miljøforhold. 
Udgifterne til befordring er fordelt på andre områder, idet budgetansvar og visitering til 
kompenserende personbefordring foregår på velfærdsområderne.  
 
Politikområdet Kultur og Fritid omhandler folkeoplysning, drift af stadion og 
idrætsanlæg, museerne, bibliotekerne og andre kulturelle opgaver. Museumsområdet 
og Fjord- og Bæltcentret er begge tværkommunale samarbejder, hvor der er indgået 
en samdriftsaftale med henholdsvis Nyborg og Svendborg. Derudover omfatter 
politikområdet en række puljer og tilskud inden for kulturelle formål. 

 

4.2 Overordnede benchmarks 
Præsentationen af økonomidata for området Kultur, Fritid og Faciliteter fra 2015 til 

2020 vanskeliggøres af, at området og de tilknyttede politikområder er omflyttet flere 

gange siden kommunesammenlægningen. Da området samtidigt er stykket sammen af 

mange forskellige delområder, herunder også bygningsdrift og kørsel på tværs af de 

fleste kommunale opgaveområder, har det ikke været muligt at lave en samlet 

opstilling over centrale budget- og regnskabstal for området. Kerteminde Kommune 

arbejder på en sådan konsolidering af økonomidata, men oplysningerne var ikke til 

stede ved KLK’s beregninger. 

 

KLK har i forhold til myndighedsopgaverne på det tekniske område (Miljø, Natur og 

Teknik) gennemført en benchmark af kommunens normeringer. Resultatet af analysen 

blev præsenteret på byrådets minibudgetseminar og viser, at der ikke er et 

besparelsespotentiale i forhold til stillinger beskæftiget med myndighedsarbejde. 

 

4.3 Teknik, Natur og Faciliteter: Forslag til effektiviseringer  
 

4.3.1 Forslag 18: Fælles ejendomsservice på tværs af hele kommunen 
Forslaget indgår i administrationsanalysen med et besparelsespotentiale. 

 

4.3.2 Forslag 19: Salg af kommunale ejendomme 
Kerteminde Kommune råder i dag over ca. 160.000 kvadratmeter, og Ejendoms-

administrationen står for drift og anlæg af kommunens bygninger. Som det fremgår 

ovenfor, indgår der i administrationsanalysen et forslag om etablering af fælles 

ejendomsservice for hele kommunen, herunder også et strategisk aspekt. Strategisk 

ejendomsadministration betyder, at der også samles et ansvar for effektiv anvendelse 

af kommunens bygninger, herunder at enheden proaktivt kan arbejde for samallokering 

af forskellige funktioner i samme bygning. Dette skal muliggøre en reduktion i den 

samlede bygningsmasse i kommunens ejerskab. 

 

Således er ejendomsporteføljen i Kerteminde Kommune ganske betydelig. KLK har 

tidligere opgjort bygningsmassen for Ringkøbing-Skjern Kommune til knap 300.000 

kvm. mod Kerteminde Kommunes 160.000 kvm. Ringkøbing-Skjern Kommune har 2,4 

gange større befolkning og er syv gange større i areal. 

 

Der findes ikke samlede registreringer af kommunale ejendomme i Danmark, men ved 

udvælgelse af bestemte bygningstyper og offentligt ejerskab kan der laves et relativt 

præcist billede af forskellene – særligt relativt – mellem Kerteminde Kommunes 

bygninger og kommunerne i sammenligningsgrupperne.  
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 Figur 9: Samlet antal offentligt ejede bygninger pr. kommune, udvalgte bygningstyper 

 
Kilde: DST, BygB12, BygB34, Folk1a, Are207 

Note: Udvalgte bygningstyper er bl.a. anden bygning til produktion, bygninger anvendt til bibliotek, kirke, 

museum og lign., bygninger anvendt til daginstitutioner, undervisning, forskning og lign., bygninger til kontor, 

handel, lager, offentlig administration mv., døgninstitutioner, garager, idrætshaller, klubhuse, kollegier mv. 

 
Figur 10: Samlet antal offentligt ejede bygninger pr. kommune, udvalgte bygningstyper 

 
Kilde: DST, BygB12, BygB34, Folk1a, Are207 

 

Som det ses af figurerne, er Kerteminde Kommunes ejendomsportefølje meget stor 

både målt i antal ejendomme, areal og opgjort efter kommunens størrelse og 

indbyggertal. KLK foreslår, at der, parallelt med indfasningen af et strategisk orienteret 

ejendomscenter som beskrevet i den administrative analyse, igangsættes et arbejde 

med at frigøre ejendomsmasse fx ved samflytning og derefter frasalg af ejendomme. 
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Det foreslås, at der årligt reduceres ejendomme på i alt 500 kvm. fra og med 2020. 

Salgsprisen pr. kvm. afhænger meget af bygningen og dennes placering. KLK har lavet 

et konservativt skøn på 6.000 kr. pr. kvm bl.a. med afsæt i den faktiske salgshistorik for 

Fyn, som viser en salgspris på mellem 90 og 98 % af ejendomsværdien for 

erhvervsejendomme alt efter bygningstype. Fradraget et anslået salær og øvrige 

omkostninger udgør de samlede årlige indtægter 2,8 mio. kr. startende i 2020. 

 

Et løbende frasalg af ejendomme vil også reducere kommunens udgifter til vedligehold 

af disse bygninger samt løbende driftsomkostninger. Der er ikke lavet en vurdering af 

besparelser herved, bl.a. fordi typen af ejendomme der frasælges har stor betydning 

derfor. Det anbefales, at forholdet følges, og at besparelserne derved realiseres. 

 

4.3.3 Forslag 20: Reduktion i lejeaftaler 
Kerteminde Kommune havde i 2017 samlede lejeudgifter på ejendomme for mindst 8,3 

mio. kr. Leje af lokaler ses i alle kommuner og kan fx være servicearealer på et 

plejecenter eller bofællesskab, hvor en boligforeninger ejer både boliger og service-

arealer. Tilsvarende vil fx et mindre erhvervskontor på Lindø være helt naturligt at leje.  

 

KLK har ikke indsigt i de enkelte lejemåls formål og årsagen til, at leje vælges frem for 

eksisterende ejede bygninger. Omvendt har KLK ved gennemgang af listen over 

lejemål også fundet adskillige lejemål, hvor det ud fra en umiddelbar betragtning burde 

være muligt, at placere funktionen i en af kommunens eksisterende egne ejendomme. 

Det kan være lokaler til et kontaktpersonkorps, en ungdomsklub, en børnehave eller 

administrationsbygninger. Taget i betragtning, hvor mange ejendomme kommunen 

ejer, og hvor mange lokaler der kan være ledige efter fx strukturtilpasninger, kan det 

undre, om ikke flere af disse lejemål kunne ophæves, og aktiviteterne flyttes til lokaler, 

kommunen selv ejer. Typisk er indgåelsen af lejemål sket på de respektive områder, 

hvor et bredere sigte på mulige ejede ejendomme ikke har været muligt. 

 

KLK forstår, at der allerede pågår et arbejde i at afdække mere præcist, hvilke 

ejendomme kommunen ejer hhv. lejer. Dette anbefales fortsat og ligeledes, at det 

indgår i et strategisk ejendomsarbejde at udvikle en plan for reduktion i omfanget også 

af lejede bygninger. Ved gennemgangen af lejemål nævnt ovenfor, har det været 

muligt identificere lejeudgifter for samlet 2 mio. kr., hvor alternative placeringer bør 

være mulige. KLK foreslår, at der fra 2020 indarbejdes en besparelse på 0,5 mio. kr. 

årligt på ophævelse af lejemål, og at dette fra 2021 hæves til 0,75 mio. kr. 

 

4.3.4 Forslag 21: Puljebil-ordning 
Forslaget indgår i administrationsanalysen med et besparelsespotentiale. 

 

4.3.5 Forslag 22: Behovsstyret tilgang til kommunale veje 
Kerteminde Kommune har ansvar for i alt 400 km kommunale veje og udgør dermed 

en af landets mindre kommuner målt på vejlængde (landsgennemsnittet ligger på 760 

km). En benchmarking af kommunens udgifter til vejvedligehold viser et højere 

udgiftsniveau pr. km. ift. andre kommuner på Fyn.    
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Udgifter til vejvedligehold pr. km 

vej         

  2013 2014 2015 2016 

Kerteminde Kommune 28,83 35,72 33,07 32,80 

Fyn 29,79 29,12 30,92 26,53 

Assens Kommune 27,87 30,19 33,64 30,41 

Faaborg-Midtfyn Kommune 36,13 27,96 31,15 21,32 

Middelfart Kommune 16,94 20,16 22,72 21,50 

Nordfyns Kommune 19,97 21,72 24,93 23,27 

Nyborg Kommune 45,91 40,80 35,83 39,78 

Svendborg Kommune 33,49 36,05 36,46 27,43 

Kilde: Vejdirektoratet  

 

Også på belægninger er udgifterne pr. km højere i Kerteminde Kommune 

sammenlignet med andre fynske kommuner: 

 

Udgifter til belægninger pr. km 

vej         

  2013 2014 2015 2016 

Kerteminde Kommune 15,55 25,31 5,75 19,77 

Fyn 10,57 11,07 17,15 15,90 

Assens Kommune 8,09 6,69 7,74 7,68 

Faaborg-Midtfyn Kommune 11,14 9,49 17,44 15,94 

Middelfart Kommune 10,58 23,63 23,16 21,61 

Nordfyns Kommune 12,77 8,87 26,65 22,83 

Nyborg Kommune 0,00 10,67 11,85 13,31 

Svendborg Kommune 0,00 0,00 0,00 0,00 

Kilde: Vejdirektoratet 

 

Nøgletallene på vejvedligehold giver i sig selv anledning til at overveje, om 

kommunens styringsmodel er optimal. Kommunerne arbejder i dag ud fra flere 

forskellige styringstilgange, der spænder over BUM, flerårige funktionsudbud og §60 

samarbejder. Her vurderer KLK, at en revurdering af styringstilgangen kan være vejen 

frem mod billigere vejvedligehold for kommunen. Effektivt vejdrift kan dog ikke stå 

alene, men bør indgå i en strategisk tilgang til vejområdet, som tager udgangspunkt i et 

behovsdrevet vejnet. 

 

Kommunens egen kortlægning viser et stigende efterslæb på vejvedligehold, herunder 

belægninger. Endvidere er der et behov for udvidelse og renovering af 

parkeringsarealer ved en del af kommunens bygninger. Området har tidligere været 

genstand for besparelser, ligesom asfaltkontoen i 2017 har været anvendt til at dække 

merforbrug på befordring. 

 

KLK er ikke bekendt med, at kommunen arbejder på at udvikle en overordnet, 

behovsstyret vejstrategi, som tager udgangspunkt i kommunens demografiske 

udvikling og kørselsmønster. KLK anbefaler derfor, at kommunen tilgår det stigende 

efterslæb i vejvedligehold ved at analysere behovet for infrastrukturudvikling og 

kommunens fremtidige vejnet. Dette skal gøres i lyset af muligheden for dels yderligere 

at nedklacificere/privatisere kommunale veje og dels at optimere vejanvendelsen 

gennem indførelse af multifunktionelle vejanlæg, hvor der skabes plads til flere 

funktioner/aktiviteter pr. kvadratmeter (veje, grønne områder, parkeringspladser, cykel-

/gangstier, opsamling af overskydende regnvand etc.). Herved kan de samlede 

omkostninger til anlæg, drift, vedligehold og tilsyn nedbringes over tid.  
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KLK anbefaler yderligere, at kommunens styringsmodel for vejvedligehold analyseres 

med henblik på at revurdere kommunens sourcing-strategi på området med 

udgangspunkt i konklusionerne fra de landsdækkende vejvedligeholdsanalyser – 

'Analyse af kommunernes vejvedligehold' (Struense & Co, 2015) og 'Effektiv 

vejvedligeholdelse i kommuner' (Cowi, 2016).  

 

Det samlede økonomiske potentiale ved ovenstående er selvsagt langsigtet. Endvidere 

kræver flere af de stillede forslag initiale investeringer. Det er dog KLK’s anbefaling, at 

der sættes konkrete mål, herunder også økonomiske, ift. at realisere gevinster også på 

dette område. I første omgang foreslås det, at der afsættes midler i budget 2019 på 0,5 

mio. kr. til forundersøgelser ift. nedklassificering af vejarealer til private fællesveje samt 

til etablering af nye styringsmodeller for vejvedligeholdelse. Se gerne KLK’s 

inspirationsmateriale fra vejområdet eller anbefalinger fra MEP. Det foreslås, at der fra 

2021 indarbejdes et besparelsespotentialet på ovenstående på samlet 0,5 mio. kr. 

 

4.3.6 Forslag 23 Konkurrenceudsættelse af rengøring 
Rengøringsopgaven i Kerteminde Kommune sker ved en blanding af udbudte arealer, 

egen rengøringstjeneste decentralt og en rengøringsenhed under Kerteminde Sport og 

Fritid. Den valgte model har bl.a. afsæt i utilfredshed med kvaliteten af udbudte 

rengøringsopgaver, og der har, efter det oplyste, været stor villighed til at finde 

løsninger for enkeltområder. 

 

Rengøringsområdet er ikke KLK’s primære ekspertiseområde, og det har derfor ikke 

været muligt at vurdere, om private leverandører eller de interne producenter leverer 

den bedste og billigste service. Tilsvarende har det heller ikke været muligt at udføre et 

samlet skøn over mulige priser ved et udbud af rengøringsområdet. 

 

KLK har dog erfaring fra andre kommuner med et samlet udbud af rengøring, som 

indbefatter tilslutning af stort set alle kommunale enheder og en tæt kommunal 

opfølgning på kvalitet mv. KLK har erfaring med, at sådanne udbud har givet både 

besparelser og god rengøring. KLK vil anbefale, at Kerteminde Kommune tager det 

samlede rengøringsområde op til revision, herunder overveje om det er udbudsvejen 

eller andre veje, der skal afsøges. Det anbefales, at der søges ekstern hjælp til 

opgaven. Forslaget om revurdering og evt. udbud af rengøringsopgaven bør tænkes 

sammen med forslaget om fælles ejendomsfunktion i den administrative analyse. 

 

 

4.4 Fritid og Kultur: Forslag til effektiviseringer 
 

4.4.1 Forslag 24: Reduktion af kommunens biblioteker 
Kerteminde har tre biblioteker, ét i hvert af de gamle kommuner. Området er kende-
tegnet ved tilbagevendende budgetoverskridelser, senest ca. 1,4 mio. kr. i Regnskab 
2017. Der er tidligere udarbejdet handleplaner for at bringe budgettet i balance, hvilket 
dog ikke løser den strukturelle udfordring på området. Efter KLK’s vurdering vil en 
mere permanent løsning på budgetudfordringerne være at reducere antallet af 
biblioteker i kommunen.  
 
Kerteminde Kommune har valgt at gå en anden vej, idet der med budgetaftale 2018 er 
vedtaget at bygge et nyt bibliotek i Langeskov til erstatning for det nuværende. 
Implementeres beslutningen om at opføre det nye bibliotek, vil dette kræve, at der 
afsættes midler til at øge åbningstiden samt evt. ansættelse af en leder.  
 
Ser man på udgifterne til bibliotekerne i Kerteminde Kommune, ses det, at udgifterne 
pr. indbygger er lavere end sammenligningskommunerne. Det bemærkes omvendt, at 
andelen af de samlede udgifter anvendt til materialeindkøb mv. er meget lav – 8% mod 
13% i de øvrige kommuner. De væsentligste øvrige omkostninger handler om løn. 
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Figur 11: Biblioteksudgifter pr. indbygger samt materialeudgifternes andel af udgifterne

 

Kilde: DST, Reg31, Folk1a, Bib1 

 
Udfordringen for bibliotekerne i Kerteminde Kommune er således, at de godt nok 
besøges flittigt, men at antallet af aktive lånere og antallet af udlån er ganske lave. 
Disse to forhold kan efter KLK’s vurdering karakteriseres som bibliotekets væsentligste 
berettigelse. 
 
Figur 12: Udgifter pr. udlån og andel af befolkningen, der er aktive lånere

 

Kilde: DST, Folk1a, Bib1 

 

Selvom bibliotekerne i Kerteminde Kommune pr. indbygger således er de billigste, er 

de klart dyrest pr. udlånt materiale. Et udlån i kommunen i 2015, hvor de seneste 

biblioteksdata er offentliggjort på landsplan, kostede således 73 kr. pr. stk. Ses på 

antallet af aktive lånere, som andel af befolkningen, udgør den 30 % gennemsnitligt på 

tværs af de øvrige fynske kommuner og sammenligningsgruppen af kommuner. I 

Kerteminde Kommune er 22 % af befolkningen aktive lånere. 

 

Det er KLK’s vurdering, at kommunen kan få et mere velfungerende biblioteksvæsen 

med en højere kvalitet for borgerne ved at satse mere på investering i materialer og 

øget digitalisering. Dette kan alene ske, hvis der omvendt sker en reduktion i antallet af 

udlånssteder. KLK ser tre mulige veje at gå: 
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Kommunen kan vælge at lukke samtlige folkebiblioteker og overføre udlånsfunktionen 

til biblioteker på skolerne. Bygningerne er allerede tilstede i lokalsamfundene og vil 

typisk allerede have udgifter til betjening, håndtering af udlån, indkøb af materialet mv. 

Denne medarbejderstab kan suppleres med en andel af folkebibliotekernes personale. 

Modellen betyder også, at opførslen af det nye bibliotek i Langeskov indstilles. Det er 

KLK’s vurdering, at skolebibliotekerne kan tilføres både et fagligt og indholdsmæssigt 

løft. Samtidig vil en øget digitalisering – hvor kommunen aktuelt ligger meget lavt jf. 

biblioteksstatistikkerne – kunne styrkes. Det samlede besparelsespotentiale vil med 

denne model i 2019 med halv virkning ift. løn og bygninger udgøre 1,1 mio. kr. plus 3,8 

mio. kr. ved sparet anlæg, samt fradrag af 1 mio. kr. til indregning mv. af nye 

biblioteker på to til tre skoler. Samlet besparelse i 2019 udgør 3,9 mio. kr. Fra 2020 og 

fremefter er den årlige besparelse 2,25 mio. kr. 

 

En anden model er at lukke biblioteket i Munkebo. Der er relativt kort til Kerteminde fra 

Munkebo, og Kerteminde dækker et stort opland mod nordøst. Besparelsen anslås til 

1/3-del af bibliotekernes samlede personaleudgifter samt udgifter til IT, inventar, 

grunde, matrikler, vedligehold, faciliteter mv. for Munkebo bibliotek. Der foretages ikke 

besparelse på materialer. Samlet potentiale herved vil i 2019 pga. halv virkning være 

1,1 mio. kr. og fra 2020 2,2 mio. kr. Forslaget kan suppleres ved at undlade nybyggeri i 

Langeskov, men derimod at anvende andre kommunale bygninger jf. forslaget om 

optimering af bygningsanvendelse. 

 

Sidste model er nedlæggelse af Langeskov bibliotek, herunder at der ikke 

gennemføres det planlagte byggearbejde. Besparelsen herved er udregnet som 1/5-

del af de samlede personaleudgifter ved bibliotekerne samt alle øvrige udgifter 

konteret ved Langeskov bibliotek. Endvidere spares i 2019 anlægsudgifterne, og 

derved bliver besparelsen dette år samlet 4,4 mio. kr. Fra 2020 og fremover spares 1,1 

mio. kr. 

 

KLK har i den samlede opgørelse indarbejdet det midterste forslag med en besparelse 

på 1,1 mio. kr. i 2019 og derefter 2,2 mio. kr. 

 

4.4.2 Forslag 25: Ophævelse af kommunalt ejede klubhuse og 
sognegårde 

Kerteminde Kommune ejer og driver to sognegårde og ca. otte klubhuse. Både 

sognegårde og klubhuse anvendes af frivillige foreninger, som driver aktiviteter, der 

andre steder i kommunen afholdes i foreningernes egne eller lejede lokaler, hvortil de 

modtager lokaletilskud.  

 

Omkostninger til ejerskab, drift og vedligehold af de kommunale bygninger overstiger 

langt et potentielt lokaletilskud. Der er store forskelle i de geografiske placeringer af 

disse kommunalt ejede faciliteter. Dette kan forklares ved, at man har fastholdt en 

forskelligartet praksis, som eksisterede de tidligere kommuner, som nu udgør 

Kerteminde Kommune. Nedenfor ses en opgørelse over de samlede udgifter til 

lokaletilskud til foreninger opgjort efter de gamle kommunegrænser fordelt på hhv. 

antal indbyggere i samme geografiske enhed og antal indbyggere under 25 år. 
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Figur 13: Omkostninger til lokaletilskud og drift af klubhuse mv. pr. indbygger 

 

 
Kilde: Opgørelse over lokaletilskud fra Kerteminde Kommune, befolkningstal opgjort af Kerteminde 

Kommune samt tidligere fremsat besparelsesforslag. KLK’s beregninger. 
 
Figur 14: Omkostninger til lokaletilskud og drift af klubhuse mv. pr. under 25-årig

 

Kilde: Opgørelse over lokaletilskud fra Kerteminde Kommune, befolkningstal opgjort af Kerteminde 

Kommune samt tidligere fremsat besparelsesforslag. KLK’s beregninger 

 

Som det ses er der en meget betydelig forskel på den støtte kommunen på den ene 

eller anden måde yder til de respektive lokalsamfund. Dertil kommer den skævvridning, 

som de enkelte klubber og foreninger må føle. Langt flere medlemmer er 

repræsenteret i foreninger, der alene modtager lokaletilskud, end i foreninger i 

kommunalt ejede lokaler. 
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Kerteminde Kommune har tidligere overvejet en overdragelse af bygningerne til de 

respektive foreninger. Dette er muligt rent juridisk set. KLK foreslår, at den tidligere 

beregnede besparelse på 1,2 mio. kr. her realiseres. 

 

 

4.4.3 Forslag 26: Reduktion af udgifter til stadions- og idrætsanlæg 
Kerteminde Kommune brugte i Regnskab 2017 samlet 12,5 mio. kr. på stadions- og 

idrætsanlæg. Måles udgifterne pr. borger ses følgende resultat i en sammenligning 

med andre kommuner. 

 
Tabel 38: Sammenligning af udgifter til stadions- og idrætsanlæg, Regnskab 2016-
2017 

 Udgifter, Gennemsnit Udgift pr. indbygger 

 2016 2017 2016 2017 
Kerteminde 
Kommune 

12.288  12.470  516 524 

Fynske Kommuner 8.833  8.918  204 206 
Sammenlignings-
gruppe, Adm. 

4.620  4.698  171 173 

Kilde: DWST, Reg31 og Folk1a 

 

Udgifterne på området udgør en blanding af bygningsudgifter og personaleudgifter. 

KLK har forstået, at enkelte af de klubhuse, der foreslås overdraget ovenfor, er 

konteret på konti, der er indeholdt i besparelsespotentialet beregnet her.  

 

KLK foreslår, at kommunens budget til stadions- og idrætsanlæg reduceres med 25 % 

både ift. bygninger og personale. Derved vil budgettet stadigt være langt over 

gennemsnittet blandt de fynske kommuner også efter korrektion for ovennævnte 

besparelsesforslag på 1,2 mio. Det samlede potentiale vil i 2019 udgøre halvdelen af 

potentialet på 25 % svarende til 1,56 mio. kr. og samlet 3,1 mio. kr. fra og med 2020. 

 

4.4.4 Forslag 27: Reducere Kultur og Fritid-puljemidler  
 
Kultur- og Fritidsudvalget administrerer en række puljer, hvor kommunens foreninger 
og borgere kan søge om tilskud til events, kulturelle arrangementer og 
græsrodsinitiativer. Puljerne udgør samlet 0,7 mio. kr. i Budget 2018, herunder 0,1 
mio. kr. indregnet i forslag om ophævelse af kommunale klubhuse. Der har tidligere i 
budgetforhandlingerne været stillet et forslag om bortfald af disse puljer, men puljerne 
er hidtil bevaret.  
 
KLK anbefaler, at Kerteminde Kommune genovervejer nedlæggelsen af puljerne, 
subsidiært at puljerne allokeres mere strategisk til støtteaktiviteter, der fx understøtter 
kommunens turismestrategi. Konkret foreslår KLK, at kommunen i den aktuelle 
økonomiske situation halverer midlerne og dermed opnår en besparelse på 0,3 mio. kr. 
 
 

4.4.5 Forslag 28: Effektvurdering af Frivilligcenter Kerteminde og ”Plads 
til alle” 

 

Frivilligcenter Kerteminde er en paraplyforening for alle foreninger i Kerteminde 

Kommune og er et af over 60 frivilligcentre i Danmark, der modtager støtte fra Social- 

og Integrationsministeriet. Frivilligcenteret er en non-profit organisation, der har til 

formål at støtte, udvikle og fremme den frivillige indsats indenfor alle områder, hvor 

frivillige yder en indsats; socialt, sundhedsfremmende og kulturelt. Frivilligcenter 

Kerteminde er medlem af landsorganisationen Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark 

(FriSe). Frivilligcentrene har en fælles mission, værdier og grundlag, men er forskellige 

og tilrettet lokale ressourcer og behov.  
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Frivilligcenter Kerteminde Kommune modtager et årligt tilskud fra Kerteminde 

Kommune på ca. 0,365 mio. kr., hvilket er et minimum for bibeholdelse af et statsligt 

tilskud (på samme beløb).  

KLK anbefaler, at Kerteminde Kommune foretager en nøje vurdering af det udbytte, 

kommunen får af centret, herunder en opvejning mellem effekt og støtte. Såfremt der 

ikke udvises et entydigt positivt udbytte deraf, foreslås støtten til centret fjernet, og at 

centret dermed nedlægges. Den årlige besparelse vil udgøre 0,365 mio. kr.  

 

Kerteminde Kommune driver i partnerskab med Red Barnet, og i tæt samarbejde med 

kommunens øvrige foreninger, projektet ”Plads til alle”. Formålet hermed er at sørge 

for, at alle børn har et godt fritidsliv. Projektet er oprindeligt støttet med satspuljemidler 

fra Socialministeriet og var finansieret derigennem fra 2011 til 2014. Derefter har 

centret været finansieret af Kerteminde Kommune. 

 

Den samlede udgift til ”Plads til alle” udgør 0,8 mio. kr. til drift og lønninger. Der har, 

efter det oplyste, ikke været iværksat systematisk evaluering af effekten af den 

investering Kerteminde Kommune foretager. Af projektets informationsmateriale 

fremgår det, at der de første 2,5 år blev hjulpet 300 børn til fritidstilbud. Med de 

samlede omkostninger (inkl. støtte) til projektet svarer det til godt 5.000 kr. pr. barn.  

 

KLK anbefaler, at Kerteminde Kommune også her foretager en nøje vurdering af det 

udbytte, kommunen får af projektet, herunder en opvejning mellem effekt og støtte. 

Såfremt der ikke udvises et entydigt positivt udbytte deraf, foreslås projektet nedlagt. 

Den årlige besparelse vil udgøre 0,8 mio. kr.  

 

En potentiel besparelse på ovenstående tilbud er indarbejdet i kataloget med virkning 

fra 2020. Der vil således være mulighed for at gennemføre en evaluering fx første 

halvår 2019.   
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5 Erhverv og Arbejdsmarked 

5.1 Forudsætninger og karakteristika på området  
Beskrivelsen af potentialer inden for beskæftigelsesområdet vedrører 

beskæftigelsesindsats og overførsler på området – dvs. kontanthjælp, 

uddannelseshjælp, A-dagpenge, sygedagpenge, fleksjob og ledighedsydelse samt 

førtidspensioner. Beskæftigelsesområdet er opdelt i Kerteminde Kommune. Indsatsen 

for de unge under 30 år varetages af ungeenheden og beskrives i et særskilt afsnit. 

 

Beskæftigelsesområdet er kendetegnet ved, at omkostningerne på området i al 

væsentlighed er ydelser til borgere, der er tilkendt disse. Det betyder, at besparelser 

på området ikke bør besluttes på baggrund af ønsker til områdets udvikling, men på 

baggrund af realistiske vurderinger af de potentialer, kommunen kan høste på 

baggrund af gennemførte initiativer. Dermed er der også en mindre direkte 

sammenhæng mellem indsatser og effekter i form af besparelser. 

 

 

5.2 Overordnede benchmarks og potentialer  
Udgifterne til ydelser og beskæftigelsesindsats er steget indtil 2016. I 2017 faldt 

udgifterne, og der er endvidere indlagt et fald i budgettet fra 2018 til 2021. I nogle år 

har der generelt været en positiv udvikling på arbejdsmarkedet, som Kerteminde 

Kommune ikke har udnyttet før i 2017. Kerteminde har siden 2016 styrket den tætte 

opfølgning og ”jobmotiverende” indsats og systematiske gennemgået indsatsen. 

Indsatsen i forhold til borgerne ”tættere på job” (A-dagpenge, sygedagpenge, jobparate 

kontanthjælpsmodtagere) har båret frugt. Der har været en positiv udvikling i forhold til 

kommuner med sammenlignelige rammevilkår.  

 

Kerteminde Kommune har stadig en udfordring i forhold til borgere, som er længere 

væk fra job (aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, borgere i fleksjob, 

ressourceforløb og på ledighedsydelse), som kommunen arbejder på at rette op på. 

KLK har vurderet potentialet på beskæftigelsesområdet med udgangspunkt i den 

genopretning, som er i gang på området. KLK vurderer, at genopretningen har skabt et 

godt fundament for at reducere ledigheden yderligere, også ift. borgere i længere-

varende forløb. Potentialet er med andre ord vurderet ud fra det udgangspunkt, som 

kommunen har skabt efter 2016. 

 

Sammenligninger ift. udgifter til indsatser og administration indgår ikke i Jobindsats.dk 

og er derfor udarbejdet med udtræk fra Kerteminde Kommunes eget økonomisystem, 

Danmarks Statistik og tal for udmeldte driftslofter fra Styrelsen for Arbejdsmarked og 

Rekruttering. 

 

Udgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (5.68.90) er højere i Kerteminde 

Kommune end gennemsnittet for de fynske kommuner. Udgiften vedrører fx tilbud eller 

aktiviteter for ydelsesberettigede. Udgifter til administration (6.45.53) er derimod lavere 

i Kerteminde kommune. Der findes forskellig konteringspraksis i kommunerne ift. 

udgifter under konto 5.68.90 og 6.45.53, som betyder, at det er usikkert at 

sammenligne. Det er således muligt, at Kerteminde Kommune konterer, eller har 

konteret, udgifter under konto 5.68.90, som andre kommuner konterer under 6.45.53. 

Under et er udgifterne dog højere i Kerteminde Kommune i 2016 end i de andre fynske 

kommuner. Derfor vurderer KLK, at der er et potentiale i at reducere udgifterne til den 

kommunale beskæftigelsesindsats og drift under et. Se forslag nedenfor. 
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Tabel 39: Oversigt over regnskab og budget for arbejdsmarked og førtidspension 

(faste priser) 

 

R14 R15 R16 R17 B18 B19 B20 B21 

Overførsler og 

beskæftigelses-

ordninger. 

200.873 197.533 213.428 211.129 203.946 201.023 193.899 193.899 

Heraf overførsler 

til unge u. 30 år 

  5.031 8.172 8.282 8.282 8.282 8.282 

Integration 
8.885 10.928 15.545 7.016 13.983 12.983 10.983 10.983 

Indsatser *  
8.062 12.780 8.798 5.807 8.039 8.039 8.039    8.039 

Kom. besk. 

Indsatser 

19.189 26.155 21.556 14.492 15.073 14.226 11.915 11.915 

Driftsudgifter, 

adm. 

9.900 11.789 11.830 16.432 15.961 15.418 15.418 15.418 

I alt ex 

administration 

46.036 61.652 276.188 263.048 265.284 259.971 248.536 248.536 

Førtidspension 108.396 

 

113.804 119.813 125.111 128.793 134.281 134.937 134.937 

Kilde: Oplysninger fra kommunens økonomisystem.  

Anm.: * Indsatser er inkl. alkohol, stofmisbrug m.m. Tabellen er inklusiv udgifter til kommunale 

beskæftigelsesindsatser for unge under 30 år.  

 

Den enkelte kommunes muligheder på beskæftigelsesområdet er i ret væsentlig grad 

påvirket af rammebetingelser fx omkring befolkning og erhvervsstruktur. På den 

baggrund foretages hovedparten af sammenligningerne nedenfor med kommuner, der 

på arbejdsmarkedsområdet har rammevilkår sammenlignelige med Kerteminde 

Kommune. Klyngerne varierer på tværs af ydelsesområder, og inden for hver klynge 

sammenlignes Kerteminde Kommune således med kommuner, der er karakteriseret 

ved at have omtrent samme rammevilkår. Det betyder ikke nødvendigvis, at 

kommunerne er ens fx ift. alders- eller uddannelsessammensætning, men at de har en 

identisk samlet tyngde af udfordringer. Det skal bemærkes, at rammevilkårssammen-

ligningerne er opdateret, men endnu ikke implementeret i Jobindsats.dk. Denne 

analyse, er efter aftale med Kerteminde Kommune, gennemført på det datagrundlag, 

som er tilgængeligt pt.  

  

Tabellen nedenfor viser den overordnede benchmark ift. andel af borgere på 

overførselsindkomst sammenlignet med kommuner med sammenlignelige 

rammevilkår. Tabellen viser, at Kerteminde Kommune stadig har et potentiale i forhold 

til at få flere borgere ud af overførselsindkomst, se specifikke forslag nedenfor.  
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Tabel 40: Aktivitetsoversigt for Kerteminde Kommune fra Jobindsats

Kilde: Jobindsats.dk 

 

5.3 Arbejdsmarkedsområdet: Forslag til effektiviseringer  
Nedenfor findes konkrete forslag til indsatser, som ved implementering vil medføre 

effektiviseringer og besparelser for Kerteminde Kommune.  

 

5.3.1 Forslag 29: Effektivisering af beskæftigelsesindsatsen  

Administration, Konto 6.45.53 

Sammenlignet med andre kommuner har Kerteminde Kommune et højt sagsantal pr. 

medarbejder. Antallet af sager ift. forsikrede ledige er dog lavt sammenlignet med antal 

sager for ledighedsydelsesmodtagere og borgere på jobafklaring. Tilsvarende er 

sagsantallet i Ungeenheden lavt, men det er ikke ekstraordinært lavt.  

 

Kerteminde Kommune ligger i top ift. rettidig afholdelse af samtaler for forsikrede 

ledige. Der bruges derfor relativt mange ressourcer på at afholde samtaler. Det 

forventes, at regelændringer vil give et større råderum til at tilrettelægge en mere 

målrettet individuel indsats for de forsikrede ledige. Sammenlignes overlevelses-

kurverne f.eks. for forskellige a-kasser, vil hovedparten af de ledige i en række a-

kasser komme i job inden 12 uger. Det er også muligt at screene ledige ved første 

samtale og vurdere, om de er proaktive og har en realistisk plan for deres jobsøgning. 

Ved i højere grad at koncentrere indsatsen til ledige med risiko for langtidsledighed, vil 

ressourcerne mere målrettet kunne anvendes på ledige, hvor der er risiko for lange 

ledighedsforløb. Der bindes mange ressourcer til at opnå høj rettidighed, og det er ikke 

påvist, at der er en sammenhæng mellem høj rettidighed og høj effekt. KLK anbefaler 

at Kerteminde Kommune reducerer indsatsen efter ovennævnte tænkning, men KLK 

anbefaler samtidigt, at kommunen har tæt kontakt med de ledige – særligt de grupper 

af ledige, som erfaringsmæssigt ikke af sig selv hurtigt kommer i job.  

 

KLK vurderer, at en mere målrettet indsats kan betyde, at der kan overføres 

administrative ressourcer fra forsikrede ledige til områder, hvor Kerteminde Kommune 

er mere udfordret. Eksempelvis ift. borgere på ledighedsydelse, hvor kommune både 

har mange borgere og et behov for at styrke indsatsen. 

 

KLK vurderer dermed ikke, at der er et råderum for besparelser på administration 

(konto 6) indenfor beskæftigelsesområdet (både ift. indsatsen for borgere over og 

under 30 år). Situationen kan ændres, hvis udviklingen i antal borgere på 

overførselsindkomst falder. KLK har indlagt et besparelsespotentiale ift. til reduktion i 

antal borgere på overførselsindkomst, så omfanget af sager pr. medarbejder til en vis 

grad matcher gennemsnittet af kommuner med sammenlignelige rammevilkår.  
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KLK vurderer, at Kerteminde Kommune bør investere de administrative ressourcer, der 

frigives ved den forventede reduktion, til yderligere at udvikle indsatsen, herunder 

særligt en håndholdt virksomhedsvendt indsats for udsatte borgere. Hvis der kommer 

en yderligere reduktion i antallet af borgere på overførselsindkomst (under 

gennemsnittet for klyngen), vil KLK anbefale, at den administrative ramme reduceres, 

så produktiviteten (antal fuldtidssager pr. medarbejder) fastholdes.  

 

Kommunal beskæftigelsesindsats, Konto 5.68.90 

KLK anbefaler, at de 2 fastsatte driftslofter fra staten bør være retningsgivende for 

udgifterne til den kommunale beskæftigelsesindsats under et (inkl. indsatsen for unge 

under 30 år). Aktiveringsandele og tilbud for de enkelte målgrupper er delvist fastlagt i 

lovgivningen, men der er et råderum for prioritering i kommunen. Udgangspunktet er 

ikke, at driftsloftet skal være det samme for alle målgrupper. Udgifter til 

uddannelsesforberedende tilbud og virksomhedsrettet indsats er fx ikke 

sammenlignelige, og de enkelte målgrupper skal have forskellige kombinationer af 

tilbud. På samme måde er kravene og behovet for aktiveringsindsatser heller ikke ens 

for de enkelte målgrupper. Kommunen bør budgettere udgifter til administration og 

kommunal beskæftigelsesindsats ud fra en prioritering af, hvilken investering der skal 

foretages i de enkelte målgrupper – dvs. hvor meget skal de aktiveres, og hvilke tilbud 

skal de have.  

 

KLK har bedt Kerteminde Kommune om at beregne besparelsespotentialet ved en 

reduktion af udgifterne til den kommunale beskæftigelsesindsats, så de matcher det 

udmeldte loft. Reduktionen vil give en besparelse på 5.887 mio. kr. 

 
Tabel 41: Kerteminde Kommunes beregning af besparelsespotentialet ved reduktion af 
udgifterne på konto 5.90

 

Kilde: OPUS Økonomi og STAR.dk 

Note:*Hertil kommer ikke-refusionsberettigende udgifter samt statsrefusion. 

**Indregnet er ikke eventuelle konsekvenser af den kommende beskæftigelsesreform. 

 

 

5.3.2 Forslag 30: Reduktion af antal ydelsesmodtagere – 
dagpengemodtagere 

 

Kerteminde Kommune har haft succes med at iværksætte en aktiv indsats for 

forsikrede ledige. Der er stadig et potentiale i at reducere antallet af 

dagpengemodtagere sammenlignet med Klyngen og de fynske kommuner. KLK 

vurderer, at Kerteminde Kommune har etableret et fundament, som gør det muligt at 

reducere udgifterne til A-dagpenge, så de kommer på niveau med klyngen.    

1.000 kr. Regnskab 2017

HÅP (STAR apr. 

2018)

Rådigheds-

beløb for 2018 Budget 2018*

Forventet 

besparelse, hvis 

det antages at 

udgifterne 

reduceres til 

rådigheds- 

beløbene**

Ledighedsrelaterede (2018-sats: 11.414 kr. pr. HÅP) 10.214 776 8.857 11.893 -3.036

Øvrige målgrupper (2018-sats: 10.139 kr. pr. HÅP) 4.561 464 4.704 7.556 -2.852

Total 14.775 1.240 13.562 19.449 -5.887
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Tabel 42: Dagpengemodtagere over 30 år 

 Periode Kerteminde Klynge Fynske 

kommuner 

Andel 

fuldtidsmodtagere 

ift. befolkningen 

16-66 år 

4. kvt. 17 2,6% 2,3% 2,2% 

Kilde: Jobindsats.dk samt egne beregninger 

 

Kerteminde Kommune har beregnet besparelsespotentialet ved en reduktion af antallet 

af A-dagpengemodtagere, så det matcher gennemsnittet i klyngen. 

 

Kerteminde Kommunes beregning: 

Hvis antal fuldtidspersoner reduceres med 25 fuldtidspersoner i 2018 og yderligere 15 i 

de følgende år, kan forbruget falde med 3,2 mio. kr. i 2018 (nettoudgifter) stigende til 5 

mio. kr. i 2019. (2018-priser). Reduktionen baserer sig på et gennemsnit.2  

 

KLK's vurdering af besparelsespotentiale ved reduktion i antal dagpengemodtagere: 

Kerteminde Kommune har allerede lagt en reduktion af udgifter til dagpenge ind i deres 

budget. Derfor skal ovenstående reduktion fratrækkes reduktionen i det nuværende 

budget, jf. tabel nedenfor. 

 
Tabel 43: Besparelsespotentiale 

 
 

5.3.3 Forslag 31: Reduktion af antal ydelsesmodtagere – Kontanthjælp 
Kerteminde Kommune har haft succes med at iværksætte en virksomhedsrettet 

indsats for de jobparate kontanthjælpsmodtagere. Jobcenteret er også i gang med at 

udvikle samarbejdet med virksomheder ift. en virksomhedsrettet indsats for de 

aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Den nuværende virksomhedsvendte indsats 

for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere ligger lavere end klyngen. Kerteminde 

Kommune vurderer, at de har forudsætninger for, at den nye "turn around" for de 

aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere lykkes. Derfor vurderer KLK, at der er et 

råderum mht. at reducere udgifterne til kontanthjælp, så de kommer på niveau med 

klyngen.    

                                                      
2 Gennemsnitlig medfinansiering pr. fuldtidsperson: 127.000 (de samlede 

forsørgelsesudgifter (Jobindsats.dk) til A-dagpenge fordelt ud på trappetrin via 

fordelingsnøgle fra STAR (gennemsnitlig andel på trappetrin for 2017)). 
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Tabel 44: Kontanthjælp: Andel ift. befolkning, varighed, aktiveringsgrad og 
sanktionering 

 Periode Kerteminde Klynge Fynske 

kommuner 

Andel 

fuldtidsmodtagere ift. 

befolkningen 16-66 år 

4. kvt. 17 2,4% 2,0% 2,3% 

Udvikling seneste år i 

procent 

4.kvt.16 - 

4.kvt.17 
1,6% -8,4% -12,2% 

Andel forløb med 

varighed over 52 uger  

Oktober 

17 
85,1% 66,3% 70,4% 

Aktiveringsgrad 4. kvt. 17 10,7% 20,0% 18,7% 

Andel sanktionerede  4. kvt. 17 3,90% 4,65% 5,73% 

Kilde: Jobindsats.dk samt egne beregninger 

 

Hvis Kerteminde Kommune reducerer antallet af kontanthjælpsmodtagere, så det 

modsvarer andelen i klyngen og nettoudgiften pr. kontanthjælpsmodtager regnes ud 

fra udgiften i klyngen, vil Kerteminde Kommune kunne reducere antallet med 39 

fuldtidspersoner pr. år. KLK vurderer, at det ikke vil være realistisk at komme på niveau 

med klyngen indenfor et år, men det bør være realistisk at reducere antallet af 

ydelsesmodtagere med 8 pct. i 2018, 35 fuldtidspersoner i 2019 og derefter samlet 39 

fuldtidspersoner (som er gennemsnittet for klyngen). 

 

Kerteminde Kommune har beregnet besparelsespotentialet ved KLK's forslag. 

 

Hvis Kerteminde Kommune reducerer antallet af kontanthjælpsmodtagere med 8 pct. 

(en lidt lavere reduktion end klyngen har formået fra 4. kvartal 2016 til 4. kvartal 2017) 

vil Kommunen kunne spare ca. 2,5 mio. kr. i 2018 (nettoudgifter). En reduktion på 35 

fuldtidspersoner vil give en nettobesparelse på ca. 4,1 mio. kr. pr. år og en reduktion 

på 39 fuldtidspersoner vil give en nettobesparelse på ca. 4,6 mio. kr. pr. år.3 

 

Besparelsespotentiale ved reduktion i antal kontanthjælpsmodtagere: 

Ud fra de regnskabstal og budgettal som kommunen har fremsendt, er der følgende 

råderum ved reduktion i fremtidige udgifter til kontanthjælp.  

 
Tabel 45: Besparelsespotentiale 

 
 

Hvis Kerteminde Kommune havde samme fordeling ift. varighed på ydelsen som 

kommuner med sammenlignelige rammevilkår, ville potentialet være større. 

                                                      
3 Gennemsnitlig nettoudgift pr. fuldtidsperson: 117.500 kr. (Der tages udgangspunkt i regnskabstal fra 2017 

for at få sammenhæng mellem forudsætning på reduktion på 8 % i nettoudgifter.) 
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Jobcenteret har styrket den forebyggende jobrettede indsats, men har stadig mange 

kontanthjælpsmodtagere på lange forløb. KLK vurderer ikke, at det er muligt for 

Jobcenteret både at reducere antallet af fuldtidsmodtagere til gennemsnittet for 

klyngen og varigheden af forløbene til gennemsnittet for klyngen indenfor den angivne 

periode. Derfor er potentialet for reduceret varighed ikke indregnet i råderummet. 

  

5.3.4 Forslag 32: Reduktion af tilgang til permanente ydelser 
Kerteminde Kommune er udfordret med en højere andel borgere på permanente 

ydelser end i kommuner med sammenlignelige rammevilkår. Udviklingen i andelen på 

permanente ydelser er vendt ift. ledighedsydelse, men Kerteminde Kommune har 

stadig en negativ udvikling på de øvrige ydelser. Hvis Kerteminde Kommune lå på 

gennemsnittet for kommunerne med sammenlignelige rammevilkår ville der være et 

betydeligt besparelsespotentiale. 

 
Tabel 46 Fleksjob, Ledighedsydelse, ressourceforløb og Førtidspension 

 Periode Kerteminde Klynge Fynske 

kommuner 

Fleksjob: Andel 

fuldtidsmodtagere ift. 

befolkningen 16-66 år 

4. kvt. 17 3,1% 2,0% 2,5% 

Udvikling seneste år i 

procent 

4.kvt.16 - 

4.kvt.17 
12,1% -8,4% 9,9% 

Ledighedsydelse: Andel 

fuldtidsmodtagere ift. 

befolkningen 16-66 år 

4. kvt. 17 1,0% 0,4% 0,5% 

Udvikling seneste år i 

procent 

4.kvt.16 - 

4.kvt.17 
-11,4% 3,3% -3,0% 

Andel forløb med varighed 

over 52 uger  
okt. 17 61,6% 35,7% 34,2% 

Ressourceforløb: 

Andel fuldtidsmodtagere ift. 

befolkningen 16-66 år 

4. kvt. 17 0,6% 0,7% 0,8% 

Førtidspension: Andel 

fuldtidsmodtagere ift. 

befolkningen 16-66 år 

4. kvt. 17 6,4% 6,0% 7,4% 

Førtidspension Udvikling 

seneste år i procent 

4.kvt.16 - 

4.kvt.17 
-0,2% -2,1% -2,6% 

Tilkendelser pr. 1000 

indbyggere 

1.kvt.17 - 

4.kvt.17 
3,5% 2,3% 2,2% 

Kilde: Jobindsats.dk samt egne beregninger 

 

KLK anbefaler, at Kerteminde Kommune iværksætter et skærpet tilsyn med afgangen 

fra kontanthjælp/uddannelseshjælp/-jobafklaring og sygedagpenge til flexjob/-

ledighedsydelse og førtidspension. Sammenlignet med kommuner med 

sammenlignelige rammevilkår er der flere forløb, som afsluttes ved en overgang til 

permanente ydelser i Kerteminde Kommune.  

 

I 2017 ligger kommunen generelt lidt højere ift. afslutning til permanente ydelser. I 

2016 var der især en høj afgang fra kontanthjælp til ledighedsydelse og fra 

uddannelseshjælp til førtidspension. Det er dog især fra sygedagpenge, hvor der 

antalsmæssigt er et relativt stort flow til permanente ydelser. Når der er udfordringer 
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med en høj tilgang til permanente ydelser, er det nødvendigt at følge op på udviklingen 

og sikre, at alle "indstillinger" godkendes af en leder. 

 

I kommuner med sammenlignelige rammevilkår er udgifterne til førtidspension steget 

fra 2014 til 2017 på grund af indfasningen af refusionsreformen, men stigningen har 

været meget højere i Kerteminde Kommune end i klyngen, bl.a. fordi de øvrige 

kommuner i samme periode har reduceret i tilgangen af førtidspensionister.  

 

Tabellen ovenfor viser, at Kerteminde Kommune har en højere andel tilkendelser til 

førtidspension end i sammenlignelige kommuner. Fra 2. kvartal 2017 til og med 1. 

kvartal 2018 havde Kerteminde stort set samme antal tilkendte førtidspensioner (ca. 

56) som Faaborg-Midtfyn, selvom Faaborg-Midtfyns befolkningstal i aldersgruppen er 

dobbelt så højt.  

 

KLK vurderer, at der i fremtiden vil være et besparelsespotentiale, hvis Kerteminde 

Kommune styrker den beskæftigelsesrettede indsats for kontanthjælpsmodtagere m.m. 

og skærper tilsynet med tilgangen til de permanente ydelser. Hvis Kerteminde 

Kommune lå på niveau med kommuner med sammenlignelige rammevilkår, ville 

kommune have ca. 111 færre helårsborgere i Fleksjob, 81 færre på ledighedsydelse 

og 60 færre på førtidspension. Det er afgørende, at kommunen tager skridt til at 

niveauet fremadrettet matcher øvrige kommuner.  

 

Der er allerede indregnet en reduktion i de permanente ydelser i det eksisterende 

budget, og derfor har KLK ikke indregnet en ekstra besparelse for 2019 og frem. Hvis 

Kommunen ikke reducerer tilgangen til permanente ydelser, vil udgifterne ikke kunne 

holdes inden for budgettets ramme. Det er dog vigtigt at understrege, at der ligger et 

fremtidigt besparelsespotentiale, hvis Kerteminde Kommune kommer på niveau med 

sammenlignelige kommuner.  
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6 Sundhed, Handicap og Rehabilitering  

6.1 Forudsætninger og karakteristika på området 
 

6.1.1 Pleje og Sundhed 
Politikområdet Pleje og Sundhed omfatter en bred portefølje af opgaver inden for 
ældreområdet. Således varetages opgaverne omkring personlig pleje, praktisk hjælp, 
sygepleje og madservice til borgere i eget hjem. Endvidere drives fem plejecentre, et 
rehabiliteringscenter, dagcentre samt levering af hjælpemidler. Opgaverne vedrører 
både visitation og driften af funktionerne. Dertil kommer fælles udviklingsopgaver, it-
drift af omsorgssystem samt administration ift. andre kommuner og private 
leverandører. Inden for sundhedsområdet indgår aktivitetsbestemt medfinansiering 
samt sundhedsfremme og forebyggelse. 

 

Fremtiden for ældreområdet i Kerteminde Kommune ligner forventningerne i mange 

andre kommuner. Nedenfor ses en fremskrivning af folketal i kommunen, blandt fem 

sammenligningskommuner i FLIS-gruppen, blandt øvrige fynske kommuner og på 

landsplan. Kerteminde Kommune har aktuelt en lidt større andel af 75 til 85-årige. 

Disse vil om 10 år føre til en lidt større andel i befolkningen over 85 år. 

 
Figur 15: Aldersgrupperingers andel af befolkningstallet 2018 og 2028 

 
 

Kilde: DST FRKM117, Folk1A og KLK’s beregninger 

 

Forholdet indikeres også i grafikken nedenfor, hvor det ses, at Kerteminde Kommune 

aktuelt har den største andel af over 80-årige (5,8 %), mens kommunen i 2028 forven-

tes at have den højeste andel målt efter over 80-årige (9,3 %) og over 90-årige (1,41 

%). 
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Figur 16: Aldersgruppers andel af samlet folketal 2018 og 2028

 

Kilde: DST FRKM117, Folk1A og KLK’s beregninger 

 

Disse forventede udviklinger kan på den ene side indikere, at pleje- og sundheds-

området ikke bør bespares væsentligt. Omvendt betyder de forventelige stigninger 

også, at kommunen bør arbejde på at have en så effektiv og omkostningsoptimeret 

ældrepleje som muligt. Analysens stillede forslag sigter netop mod dette. 

 

Det skal samtidigt præciseres, at dette katalog omhandler forslag til besparelser i 

Kerteminde Kommunes aktuelle situation. Ovenstående udvikling er således ikke 

indregnet i de stillede forslag. 

 

I sammenligningerne på ældreområdet benyttes to sammenligningsgrupper. Disse er 

følgende: Sammenligningsgruppen udvalgt via ”Det Fælleskommunale 

Ledelsesinformationssystem” i daglig tale FLIS-gruppen udgør Stevns, Struer, Lemvig, 

Syddjurs og Jammerbugt Kommuner. Gruppen med fynske kommuner udgør 

Middelfart, Nordfyn, Faaborg-Midtfyn, Nyborg, Svendborg og Assens Kommuner. 

 

 

6.1.2 Handicap og Psykiatri 
Politikområdet varetager social- og handicaprelaterede opgaver for de 30+ årige samt 

de 18-30-årige, der er forsørgelsesmæssigt afklarede. Herudover løses opgaver 

indenfor socialpsykiatri, støttecentre og vejledning, senhjerneskade, botilbud, 

borgerstyret personlig assistance samt mellemkommunale og regionale betalinger. 

 
Det er Kerteminde Byråds overordnede mål indenfor handicap at:  
– medvirke aktivt til at fremme en udvikling, hvor den enkelte handicappede borger på 

en respektfuld måde oplever selvbestemmelse og gives muligheder for at udnytte 
egne ressourcer bedst muligt.  

– der tilbydes handicappede borgere og deres familier en differentieret, 
sammenhængende og helhedsorienteret kommunal service, hvor højest mulig grad 
af selvhjulpenhed, sundhed og livskvalitet tilgodeses.  

– sikre, at handicappede borgere får mulighed for en tilværelse i egnede boliger.  
– medvirke til, at handicappede borgere gives muligheder for et aktivt liv på lige vilkår 

med ikke-handicappede borgere.  
 
Det er Kerteminde Byråds overordnede mål indenfor psykiatri at:  
– skabe gode tilbud i borgerens nærmiljø.  
– indsatsen overfor den enkelte samles og koordineres.  
– den enkelte inddrages i beslutningerne.  
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– der til stadighed er gode behandlingsmuligheder.  
– motivere borgeren til at erkende og forandre egen livssituation.  
– udbrede kendskab til området.  

 

Området har været under økonomisk pres i flere år, og der findes ikke korrekte 

historiske registreringer af ressourceanvendelsen. I 2016 blev det politisk besluttet, at 

gennemføre en kortlægning af området, og Deloitte har udarbejdet en analyse, som 

bl.a. konkluderer, at der er en høj serviceadgang, udfordringer med belægning, 

mangelfuldt datagrundlag og udfordringer med at levere systematisk udredning og 

opfølgning på grund af store sagsmængder. Socialtilsyn Syd har desuden krævet, at 

Kerteminde Kommune udarbejder ydelsespakker samt beregner takster på området. 

 

Handicap og Psykiatri blev fusioneret med Sundhed og Rehabilitering til en samlet 

afdeling ultimo 2016. 

 

Handicap og Psykiatri har i 2017/18 gennemført en række af Deloittes anbefalinger: 

– Alle borgere på området er udredt efter VUM+. 

– Tilskudsordninger, BPA-ordninger mv. er gennemgået (§94, §95, §96).  

– Der er nu fuld belægning på alle bosteder undtagen Lille Troelskær.  

– Området er i gang med at revisitere alle borgere i egen bolig.  

– Kommunen er i gang med at udrede udenbys borgere, og borgere på 

døgninstitutioner er gennemgået og revisiteret 

– Endelig er kommunen i gang med at optimere vagtplanlægning og 

arbejdstidstilrettelæggelse. 

 

Handicap og Psykiatri har som anført problemer med data og registreringer, hvilket 

giver udfordringer ift. at sammenligne udgiftsniveauer med andre kommuner. Området 

er i gang med genopretning, men er endnu ikke på et niveau, hvor området har fuld 

gennemsigtighed i forhold til, hvad ressourcerne anvendes til. 

 

Selvom kommunen har styrket udredningen via VUM+ og udarbejdelsen af ydelser og 

takster, er det ikke muligt for kommunen at beregne priser og mængder på ydelserne, 

som muliggør sammenligning med andre kommuner. Det er en udfordring, at det store 

arbejde, der er udført for at få styring på kvaliteten i tildelingen til borgerne, ikke kan 

kobles til økonomien. 

 

 

6.2 Pleje og Sundhed – Overordnede benchmarks og potentialer 
 

Af nedenstående figurer og tabeller fremgår budgettal fra 2015 til 2020 samt 

regnskabstal fra 2015 til 2017 for pleje- og sundhedsområdet i Kerteminde Kommune. 

Af figurerne ses områdernes økonomiske udvikling over tid samt forholdet mellem 

budget og regnskab. 

 

I løbet af den skitserede periode er der indfaset en række nye autoriserede konti ift. 

ældreområdet. Det kan betyde, at enkeltområder kan ”springe” fra år til år. KLK har 

forsøgt at sammenstykke en samlet sum, der bør være så retvisende som muligt, men 

på enkeltområder bør udviklingen over år ikke tillægges for stor betydning. 
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Figur 17: Udvikling i budget og regnskab, Pleje 

 
Kilde: Kerteminde Kommunes regnskabssystem og KLK’s beregninger 

 
Tabel 47: Regnskab og budget på delområder, Pleje - 1.000 kr. 

 Regnskab Korrigeret budget 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Personlig og praktisk hjælp og 
madservice (hjemmehjælp) 53.529 47.464 57.409 57.375 55.085 55.451 

Pleje og omsorg mv. af primært 
ældre (plejecentre) 73.665 71.464 75.368 71.423 71.254 67.471 

Hjemmesygepleje 18.794 17.650 19.464 18.901 18.225 18.208 

Ledelse og administration, fælles 
formål, tj.m.pensioner, mv. 10.545 10.603 11.278 12.220 12.877 12.962 

Pleje i alt 156.532 147.181 163.518 159.919 157.440 154.092 
Kilde: Kerteminde Kommunes regnskabssystem og KLK’s beregninger 

 

 
Figur 18: Udvikling i budget og regnskab, Forebyggelse og rehabilitering 

 
Kilde: Kerteminde Kommunes regnskabssystem og KLK’s beregninger 
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Tabel 48: Regnskab og budget på delområder, Forebyggelse og rehabilitering - 1.000 

kr. 

 Regnskab Korrigeret budget 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Forebyggende indsats, aflastning 

og forebyggende hjemmebesøg 5.091 4.248 1.486 5.681 4.859 4.847 

Personlig og praktisk hjælp og 
madservice (Hjemmehjælp) 4.521 4.256 5.506 6.514 6.220 6.220 

Pleje og omsorg mv. af primært 
ældre (plejecentre) 12.653 11.926 12.685 23.013 21.407 21.388 

Hjælpemidler 19.778 16.508 17.417 21.419 21.282 20.905 

Rådgivningsinstitutioner 2.237 2.359 4.718 985 985 985 

Løn, plejevederlag og 

sygeartikler ved pasning af 
døende 466 712 590 700 700 700 

Ledelse og administration, fælles 
formål, tj.m.pensioner, mv. 1.818 1.957 2.057 754 744 744 

Forebyggelse og rehabilitering i alt 46.564 41.966 44.459 59.066 56.197 55.789 

 

 Kilde: Kerteminde Kommunes regnskabssystem og KLK’s beregninger 
 

Udviklingen på ældreområdet og en sammenligning på tværs af kommuner kan 

udfordres af bl.a. forskellig konteringspraksis og variation i organisatoriske valg 

kommunerne imellem. På den baggrund er der nedenfor lavet et udtræk over 

personale, der ud fra ansættelse og stillingskategori kan siges at relatere til ældrepleje. 

Metoden giver et godt billede af områdets udvikling og niveau ift. andre kommuner.   

 
Figur 19: Normering på ældreområdet udregnet pr. over 80-årig 2010-2017

 

Kilde: KRL og KLK’s beregninger 

 

Som det ses ovenfor placerer Kerteminde Kommune sig i et spænd mellem de to 

sammenligningsgrupper – fra 2011 til 2014 dog lidt over. Den anvendte normering har 

aldrig været under gennemsnittet af kommunerne i FLIS-gruppen. Der ses endvidere 

den samme faldende tendens som i de øvrige kommuner. 
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Kerteminde Kommune har valgt en strategi, hvor der satses på relativt få plejeboliger. 

Plejen ydes i stedet i eget hjem, og der satses meget på rehabilitering af den enkelte 

borger. Forholdet illustreres også af nedenstående grafik. Det bemærkes, at 

kommunen aktuelt er på niveau med kommunerne i FLIS-gruppen. KLK bemærker 

endvidere, at kommunen ikke aktuelt foretager en opfølgning på effekten af den 

rehabiliterende indsats på området. 

 
Figur 20: Udviklingen i antal plejeboliger pr. over 80-årig (dækningsgrad, 2012-2016

Kilde: DST, Folk1A og Resp01 

 

6.3 Pleje og Sundhed – Forslag til effektiviseringer 
 

6.3.1 Forslag 33: Optimering af lønniveau og planlægningskapacitet på 
ældreområdet 

Analyser af lønniveauet i kommunen indikerer, at Kerteminde Kommune i 

sammenligning med andre kommuner har en gennemsnitlig højere månedsløn til 

medarbejdere på ældreområdet. En medarbejder tjener således gennemsnitligt godt 

1.600 kr. mere om måneden end tilsvarende personalegrupper i de sammenlignede 

fynske kommuner og godt 1.000 kr. mere om måneden end kommunerne i FLIS-

sammenligningsgruppen. Som det ses nedenfor har forskellen længe været til stede, 

og den er accelereret løbende siden 2010. 
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Figur 21: Lønniveau på ældreområdet 

 
Kilde: KRL-dataudtræk samt KLK’s beregninger 

 

Summeres forskellen på medarbejderne ansat i Kerteminde Kommune udgør forskel-

len mellem 7 og 11 mio. kr. årligt, afhængigt af hvilken kommunegruppe man 

sammenligner med. Forskellen kan kun ubetydeligt tilskrives forskelle i den valgte 

normeringssammensætning. Kerteminde Kommune har mere sundhedspersonale end 

øvrige fynske kommuner, men har mindre end i FLIS-kommunegruppen. Betydningen 

er under en halv million kr. årligt. 

 
Figur 22: Personalegruppers andel af samlet personale på ældreområdet

 

Kilde: Særudtræk fra KRL og KLK’s beregninger 

 

Hvis man ser på de enkelte gruppers lønniveau, ses det således, at forskellen i 

lønniveau er til stede blandt alle personalegrupper. 
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Figur 23: Lønniveau på ældreområdet fordelt på overenskomstområder 

 
Kilde: KRL-datatræk udført for KLK samt KLK’s beregninger 

 

Tilbage står tre forklaringer på forskellen i lønniveauet. Den første handler om, at der 

eksisterer et generelt højt lønniveau i organisationen. Som det ses af figuren ovenfor 

er det højere lønniveau gældende for alle personalegrupper, så dette tema kan have 

betydning for det høje lønniveau for personalegrupperne på ældreområdet. 

Udfordringen er, at det kan være vanskeligt at gøre noget ved på kort sigt. Personalet 

har krav på den løn, de er ansat til. Gennemsnitslønnen kan reduceres over tid ved 

nyansættelser, men det kan være vanskeligt at realisere og fortsat sikre, at Kerteminde 

Kommune er en attraktiv arbejdsplads. 

 

Anden forklaring vedrører, hvorvidt en sådan lønforskel skyldes anciennitet. Såfremt 

Kerteminde Kommunes personale har højere anciennitet end i de øvrige kommuner, 

kan det forklare en del af lønforskellen. KLK har ikke datagrundlag, der kan direkte 

understøtte denne konklusion, men ses der på pensionsbidragets andel af de samlede 

lønudgifter i figuren nedenfor indikeres det, at kommunen har flere medarbejdere med 

pension og med højere pensionsbidrag end i sammenligningskommunerne. Det 

indikerer, at en del af forklaringen skal findes der. Det samme gør den faktisk udbetalte 

grundløn, der i Kerteminde Kommune månedligt udgør ca. 23.600 og dermed er 400-

700 højere end i sammenligningsgrupperne. Igen – personale med en vis anciennitet 

har krav på en given løn, og forholdet kan ikke påvirkes på kort sigt. Omvendt kan der 

så argumenteres for, at et mere erfarent personale burde medføre færre 

medarbejdere, hvilket ikke genses i Kerteminde Kommune bl.a. jf. Figur 19. 
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Figur 24: Løndelenes andel af den samlede løn for personale på ældreområdet, 2017

 

Kilde: KRL og KLK’s beregninger 

 

Slutteligt er den tredje og ikke uvæsentlige del af forklaringen lønnens sammen-

sætning. Som det ses ovenfor udgør tillæg og særydelser således en større andel af 

lønnen end særligt ift. de øvrige fynske kommuner. Oplysningerne skitseret ovenfor i 

Figur 24 vedrører ældreområdet og kan ikke opdeles yderligere. Ses derimod på hele 

Kerteminde Kommunes udbetalinger indikeres det, at det bl.a. handler om genetillæg, 

der fx vedrører udbetaling ift. aften og nat. 

 

Sådanne udbetalinger kan igen handle om tre forhold. For det første kan kommunen 

vælge at satse på at lade eget personale udføre opgaverne i stedet for eksterne 

vikarer. Det koster på særydelser. Kerteminde Kommune har for KLK opgjort det 

samlede køb blandt eksterne vikarer til ca. 2,5 mio. kr. på ældreområdet. Der findes 

ikke nationale eller kommunefordelte opgørelser derpå, men KLK har udarbejdet en 

tilnærmet analyse ved at se på de enkelte kommuners køb af fremmede tjeneste-

ydelser konteret under funktioner til hjemmesygepleje og hjemmehjælp. Sammenlignet 

med de øvrige kommuner indikerer den opgørelse, at Kerteminde anvender ca. det 

halve af de andre kommuner på eksterne vikarer – eller ca. 2,5 mio. kr. 

 

En anden årsag til flere udbetalte særydelser og tillæg kan handle om udbetaling i 

stedet for afspadsering, hvilket igen burde medføre en lavere samlet normering på 

området. Som anført ovenfor synes det ikke at være tilfældet. 

 

Den sidste forklaring handler om kommunens planlægningsarbejde. Hvor effektivt 

foretages dette? Hvor dyrt bliver det for Kerteminde Kommune, hvis en medarbejder 

skal erstattes i en vagt? Hvor effektivt tilrettelægges arbejdsplanerne helt generelt? På 

så løntungt et område som ældreområdet er effektiv og økonomisk bevidst 

planlægning meget afgørende for udgiftsniveauet. 

 

Som anført indledningsvist udgør den samlede ”merløn” i Kerteminde Kommune 

mellem 7 og 11 mio. kr. årligt. Det er KLK’s vurdering, at besparelsen på eksterne 

vikarer skal fradrages tallet. Derudover kan aflønningen af en højere anciennitet og et 

måske generelt højere lønniveau ikke justeres på kort sigt. Det skønnes at udgøre 3 

hhv. 4,5 mio. af forskellen på de nævnte 7 hhv. 11 mio. kr. ift. de to sammenlignings-

grupper. Slutteligt må ca. 0,5 mio. tilskrives en anden personalesammensætning 

særligt målt op mod kommunerne på Fyn. Samlet forskel udgør herefter mellem 1,5 og 

3,5 mio. kr. årligt. Disse forskelle må, jf. ovenstående, skulle findes i vagtplan-

lægningen løbende og akut og i en potentielt højere løn generelt, herunder fx tillæg ud 

over særydelser mv.  
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Det er KLK’s samlede skøn, at Kerteminde Kommune bør kunne realisere besparelser 

på udbetalingen af vagtrelaterede tillæg på samlet 2,5 mio. kr. Realiseringen heraf 

kræver en professionalisering af vagtplanlægningsarbejdet, jf. senere forslag, og et 

stringent ledelsesmæssigt fokus på effektiv planlægning medfølgende reducerede 

udbetalinger af særlige tillæg og ydelser. Det er KLK’s vurdering, at potentialet kan 

realiseres fuldt ud i løbet af 2019.  

 

Besparelsens implementering understøttes af forslaget i Analysen af en administrative 

organisation om samling og professionalisering af vagtplanlægningen samt 

opgradering af kommunens vagtplanlægningssystem. 

 

6.3.2 Forslag 34: Organisering af planlægningsarbejdet 
Kerteminde Kommune har for KLK beskrevet, hvordan planlægningsopgaven og 

administrative opgaver i forhold til planlægning og løn håndteres. I forhold til 

plejecentre, sygepleje og hjemmepleje foretages både lang- og korttidsplanlægning 

lokalt i enhederne. Langtidsplanlægning fx af ferie og rulleplaner mv. foretages typisk 

af leder eventuelt suppleret af administrativ medarbejder. Korttidsplanlægning 

foretages af enten leder, teamleder, koordinatorer eller frontpersonale med 

planlæggerfunktion. Tjenesteplaner udskrives i papirform.  

 

Indtastning herunder af afvigelser på tjenesteplanen tastes af administrative 

medarbejdere organiseret i 3 enheder med i alt 7 medarbejdere. Disse medarbejdere 

varetager endvidere ændring i rulleplaner, opgørelse af normperiode, etc. Det er KLK’s 

vurdering, at Kerteminde Kommune kan arbejde med en professionalisering af 

planlægningsarbejdet.  

 

Ses på de administrative medarbejderes andel ift. den samlede normering på 

ældreområdet udgør de en større andel i Kerteminde Kommune end i sammenlignings-

kommunerne. Såfremt der korrigeres for antallet af fleksjobbere, er der flere i 

Kerteminde Kommune end i de øvrige fynske kommuner, men lidt færre end i FLIS-

sammenligningsgruppen.  

 
Tabel 49: Administrative stillinger på ældreområdet 

Administrativt 
personale 

Alle ansatte Ekskl. særlige 
ansættelsesformer 

 Antal Andel af saml. 
norm. 

Antal Andel af saml. 
norm. 

Kerteminde 8,7 1,79% 5,9 1,28% 

FLIS-gruppe 7,5 1,44% 6,7 1,31% 

Fynske kommuner 9,6 1,34% 7,8 1,17% 

Kilde: KRL samt KLK’s beregninger 

 

Det er KLK’s samlede anbefaling, at der bør ske en centralisering af både lang- og 

kortsigtet planlægningsarbejde, og at der samtidigt arbejdes med kompetence-

opbygning, automatisering af rutiner og tydelige mål for effekterne af effektivt 

planlægningsarbejde. 

 

KLK har i Analysen af den administrative organisation forslået, at planlægningen 

samles på tværs af hjemmeplejen, plejeboliger og handicapområdet mhp. at forbedre 

den samlede udnyttelse af ressourcerne og samtidig reducere lønomkostningerne til 

planlægningsarbejdet. Besparelserne også på dette område er indregnet i opgørelsen 

af administrative besparelser. 
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6.3.3 Forslag 35: Omkostningsstruktur på plejeboliger 
KLK har modtaget oplysninger om omkostninger til plejeboliger fordelt på de enkelte 

centre. Med afsæt deri er beregnet omkostninger pr. plads fordelt mellem kommunens 

plejecentre. Beregningerne er foretaget på baggrund af regnskabstal 2017 og sat i 

forhold til den faktiske belægning dette år. I de samlede udgifter er inkluderet ledelse, 

nattevagter, andel af teknisk service i distriktet. Derimod er køkkendrift og indtægter 

ved salg af bl.a. mad ikke inkluderet. 

 

Som det ses af nedenstående figur varierer omkostningerne pr. plads, men der ses 

ingen sammenhæng mellem plejecentrenes størrelse og omkostningerne. Små 

plejecentre giver med andre ord ikke automatisk høje enhedsomkostninger.  

 
Figur 25: Omkostninger og normering pr. plejebolig fordelt på plejecentre efter 
størrelse 

 
Kilde: Udtræk fra Kerteminde Kommunes økonomi- og lønsystem samt KLK’s beregninger 

 

Ovenstående oplysninger er ligeledes gengivet i nedenstående tabel. KLK bemærker 

særligt et forhold omkring omkostningsstrukturen i plejeboliger.  

 
Tabel 50: Omkostninger fordelt på plejecentre, 2017 

Kilde: Udtræk fra Kerteminde Kommunes økonomi- og lønsystem samt KLK’s beregninger 

 

Det er således KLK’s vurdering, at omkostningerne pr. plads er relativt høje bl.a. 

grundet i centrenes normering. KLK gennemfører aktuelt analyser på ældreområdet i 
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Birkelund (8 demenspl.) 44 3 0,95 20.116.687 1.680.503 429.668 

Dalsbo 22 0 0,92 10.082.237 1.417.863 464.121 

Fjordly 64 0 1,06 29.201.606 2.575.276 467.338 

Svanehøj 22 0 0,92 9.214.385 1.544.309 430.524 

Lindhøj 34 0 1,04 14.779.470 2.227.775 455.194 

Afd. Troelskær 12 0 1,08 5.943.780 845.556 509.866 

I alt Plejecentrene 198 3 
 

89.338.166 10.291.283 454.517 
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to andre kommuner. I den ene, der må betragtes som meget sammenlignelig med 

Kerteminde Kommune, er de tilsvarende gennemsnitlige udgifter 385.000 kr. I den 

anden kommune, der pga. beliggenhed og kommunens økonomi ”burde” have højere 

udgifter, svinger plejecentrene mellem 362.000 og 467.000 kr. med et vægtet 

gennemsnit på knap 415.000 kr. årligt igen opgjort sammenligneligt med ovenstående. 

Der er bl.a. ikke indregnet indirekte udgifter og omkostninger som ved ordinær 

takstberegning. Et lidt ældre eksempel fra en tredje kommune viser en gennemsnitlig 

udgift for en plejebolig i 2015 på 340.000 kr. 

 

De årlige gennemsnitlige udgifter på Kerteminde Kommunes plejecentre udgør knap 

454.00 kr. årligt pr. plejebolig med et spænd på mellem 430.000 og 510.000 kr. 

Forskellen til ovenstående skal i al væsentlighed forklares ved ordinære lønudgifter 

pga. en højere normering. Udgifterne til ledelse, nattevagt, mv. er nogenlunde 

identiske på tværs af de nævnte kommuner. Der anvendes i store træk 1,5 til 2 mio. kr. 

pr. center til nattevagt (svarende til 10-12 % af de samlede udgifter) og ca. 0,5 til 

ledelse pr. center. 

 

Kerteminde Kommune har valgt en plejestrategi med lidt færre plejeboliger end 

gennemsnitligt, og dermed må det også forventes, at borgerne i plejeboligerne i 

kommunen kan være lidt tungere. Men det er KLK’s vurdering, at det langt fra 

retfærdiggør det relativt høje niveau. Bl.a. indikerer nedenstående analyse af 

opholdstid i plejeboligerne, at Kerteminde Kommune ikke adskiller sig fra 

sammenligningsgrupperne.  

 
Figur 26: Opholdstider i plejebolig 

 
Kilde: Særudtræk fra forskningsservice og KLK’s beregninger 

  

Hvad den rette pris på en plejebolig bør være er ikke matematik. Det afgøres bl.a. af 

normeringen samt af visse hensyn til personalets arbejdstider (f.eks. natarbejde), og 

dermed er det også en politisk afvejning. Det er KLK’s bud, at der kan arbejdes mod en 

enhedsomkostning på 400.000 kr. pr. plads. Reduktionen vedrører ordinære pladser 

og skærmede enheder, men ikke rehabiliteringscenter Toften. 

 

Det samlede besparelsespotentiale er betydeligt med 198 boliger, nemlig 10,7 mio. kr. 

Fra dette potentiale bør dog fradrages den allerede skitserede besparelse på bedre 

planlægning mv., hvilket kan beregnes til 1,3 mio. kr. Det samlede 

besparelsespotentiale udgør herefter 9,4 mio. kr. Besparelsen forventes at kunne 

gennemføres med 75% virkning i 2019 og fuld virkning fra 2020 og frem. 
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To forhold skal understreges. For det første, at der ikke er tale om at lukke pladser. 

Kommunens kapacitet vil altså forblive uændret. Derimod handler det om 

serviceniveau i plejeboligerne, men en reduktion på 12 % kan naturligvis ikke 

gennemføres uden ret betydelige ændringer for beboere og personale – særligt når 

man har været bedre vant. 

 

 

6.3.4 Forslag 36: Reduceret adgang til hjemmehjælp 
Tildelingen af hjemmehjælp i Kerteminde Kommune sker med afsæt i en konkret 

vurdering af den enkelte borgers behov. Kommunen har valgt en strategi, hvor der er 

relativt få plejeboliger, og dette vil typisk medføre, at den ældste del af kommunens 

ældre befolkning har behov for relativt megen hjælp i hjemmet – herunder særligt 

personlig pleje. Sammenlignes den andel af befolkningen, der modtager hjemmehjælp 

i Kerteminde Kommune med sammenligningsgrupperne, ses følgende billede: 

 
Tabel 51: Andel af aldersgruppe, der modtager personlig pleje og praktisk hjælp, 2017

 

Kilde: DST, AED06 

 

Ovenstående tabel viser, at det ikke er nogen stor andel af de ældste borgere, der 

modtager personlig pleje. Faktisk er det en mindre andel end i de øvrige kommuner. 

Forklaringen kan være, at kommunen faktisk er lykkedes med deres rehabiliterende 

indsats. Derimod bemærkes det, at der er en lidt større andel af de 65 til 89-årige, der 

modtager praktisk hjælp, end i sammenligningsgrupperne. Der er ikke tale om 

markante afvigelser, men tallet indikerer, at der måske fokuseres rigeligt på den 

praktiske hjælp. Dette udbygges i det følgende.   
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Tabel 52: Fordeling af hjemmehjælpsmodtagere efter omfang af hjælp, 2017 

 
Kilde: DST, AED06 

 

Tabellen ovenfor viser en fordeling af modtagere af hhv. personlig pleje og praktisk 

hjælp ud fra hjælpens omfang. I forhold til personlig pleje viser tabellen, at en relativt 

stor andel borgere modtager relativt lidt hjælp, mens andelen af borgere, der modtager 

megen hjælp, er relativt lav. Koblet med kommunens plejeboligstrategi kunne der have 

været forventet en større andel borgere med mange timers hjælp. Det er samlet KLK’s 

vurdering, at kommunen kan vælge at fortsætte denne tildelingspraksis, hvis der er et 

rehabiliterende sigte deri. 

 

Derimod virker tildelingen af praktisk hjælp mere skæv. 72 % modtager to timer 

ugentligt eller mindre, og kun 17 % modtager mere end 4 timer ugentligt. Tallene 

kunne være et udtryk for et generelt lavt serviceniveau, men koblet med billedet af, 

hvor stor en andel af aldersgrupperne der modtager hjælp, indikerer det, at kommunen 

spreder ydelserne meget ud. Det er vanskeligt at få megen hjælp, men relativt 

tilgængeligt at få lidt hjælp. Skal kommunen arbejde med en strategi, hvor borgeren 

hjælpes til at blive i eget hjem, kan den modsatte strategi måske være mere 

hensigtsmæssig. 

 

Det er samlet KLK’s vurdering, at Kerteminde Kommune kan reducere antallet af 

modtagere, der modtager under 2 timer om ugen, således at andelen på 72 % 

reduceres til 62 % svarende til sammenligningsgrupperne. En sådan reduktion vil 

betyde, at ca. 55 ud af ca. 400 borgere, der modtager under 2 timers praktisk hjælp, 

skal revisiteres og ikke længere modtage ydelser. KLK’s forslag handler altså ikke om 

en reduktion af timetallet for de konkrete modtagere, men en reduktion i, hvor mange 

der skal kunne modtage en ydelse. Besparelsen udgør 1,5 mio. kr. årligt. 

 

 

6.3.5 Forslag 37: Samling af sygeplejen og yderligere anvendelse af 
delegeret sygepleje 

Kerteminde Kommune har indberettet en række oplysninger om bl.a. normering og 

antal betjente borgere i sygeplejen. Oplysningerne er sammenholdt med andre 

kommuners ressourceanvendelse i sygeplejen. 

 

Resultatet af sammenligningen er, at der i Kerteminde Kommune betjenes svarende til 

35,6 over 80-årige pr. normering i sygeplejen mod 42 i gennemsnit i de 10-12 

kommuner KLK tidligere har lavet undersøgelsen for. Sygeplejen i Kerteminde 
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Kommune er altså højere normeret svarende til ca. 6 normeringer. Foretages 

sammenligningen med over 65-årige ses nogenlunde samme tendens.  

 

Men der er et væsentligt forbehold, nemlig hvor stor en andel af sygeplejeydelserne 

der uddelegeres til andet personale. I Kerteminde Kommune er det kun opgjort til 2 

normeringer, hvor det i en række andre kommuner er langt højere. Medtages disse 

normeringer betjenes der i Kerteminde Kommune svarende til 34 borgere over 80 år 

pr. normering i sygepleje inkl. delegeret sygepleje mod i gennemsnit 24 i de øvrige 

kommuner. 

 

Tallene indikerer på den ene side, at den samlede sygepleje synes lavere bemandet 

end gennemsnitligt, men samtidigt at der uddelegeres langt færre sygeplejeydelser 

end i andre kommuner. Fordelen herved er lavere lønomkostninger og potentielt bedre 

tidsudnyttelse pga. samling af flere opgaver ved samme hjælpers besøg i hjemmet, 

mindre vejtid og mere optimal planlægning generelt. 

 

KLK foreslår, at der arbejdes med at hæve anvendelsen af delegeret sygepleje. Den 

økonomiske effekt deraf kan være vanskelig at gøre op, men der bør etableres et mål. 

Hidtil er sparet tid ved delegation anvendt på øvrige opgaver. I den aktuelle situation 

foreslås det, at den sparede tid omsættes til besparelser. Det foreslås, at der 

reduceres med netto samlet 0,25 mio. kr., der skal fordeles inden for sygeplejen efter 

der er tilført ressourcer til delegerede ydelser i hjemmeplejen. 

 

Sygeplejen i Kerteminde Kommune er aktuelt placeret på to adresser. Årsagen er 

manglende egnede lokaler. KLK foreslår, at sygeplejerskegrupperne slås sammen til 

en samlet gruppe for hele kommunen, og at ruteplaner, nattevagt, administration etc. 

gentænkes i forbindelse hermed. Det skønnes, at der derved vil være et potentiale 

som indgår i det ovenfor nævnte bud. 

 

6.3.6 Forslag 38: Reduktion i omfang af biler på ældreområdet 
Under KLK’s administrationsanalyse, der kører parallelt med råderumsanalysen, er 

fremkommet et forslag om etableringen af en puljeordning ift. den samlede kommunale 

bilpark. Forslaget omfatter således også bilparken i Pleje og Sundhed. 

 

KLK har gennemgået områdets anvendelse af den nuværende bilpark. Der ses en 

betydelige variation i anvendelsen af bilparken. Beregnet på baggrund af 

kørselsmønstre første kvartal 2018 varierer den årlige kørsel pr. bil fra 48.000 km til 

mellem 1.000 og 2.000 km for de mindst anvendte – typisk busser. Af områdets i alt 56 

biler anvendes 27 under 10.000 km årligt. Det indikerer, at der vil være et ret 

væsentligt potentiale i en bedre anvendelse af den samlede bilpark. 

 

6.3.7 Forslag 39: Effekt af velfærdsteknologi 
Kerteminde Kommune har i et årrække arbejdet med udbredelse af velfærdsteknologi. 

Der har, sammenlignet med andre kommuner, ikke været anvendt store midler derpå, 

men det er KLK’s vurdering, at midlerne har været anvendt klogt. I stedet for en 

offensiv tilgang til afprøvning af teknologi har kommunen lagt sig i slipstrømmen og 

benyttet erfaringerne fra mere risikovillige kommuner. 

 

Kerteminde Kommune har arbejdet struktureret med ”Tena Identifi” og har høstet 

gevinster i form af højere kvalitet via bedre inkontinenspleje. KLK har dog ikke kunnet 

identificere, om projektet har medført lavere udgift til bleer som hos andre kommuner. 

 

Kerteminde Kommune kan eventuelt arbejde mere med ”ydelser leveret pr. skærm”. 

Det kan være ydelser både på ældreområdet (hjemmepleje og sygepleje) og på 

socialområdet (§85 bostøtte). Løsningen sparer vejtid og forgæves besøg, så der kan 

være potnetiale deri, da den tekniske løsning ikke kræver andet end netforbindelse og 

en tablet. KLK anbefaler, at Kerteminde Kommune arbejder videre hermed, men der er 

ikke indarbejdet et økonomisk potentiale deraf. 
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6.3.8 Forslag 40: Hjælpemiddelvisitation og –praksis 
Udgifterne til hjælpemidler pr. over 80-årig er noget højere i Kerteminde Kommune end 

i sammenligningskommunerne. Forskellen har, som det ses nedenfor, været større i en 

årrække, men selv efter en opbremsning og tilpasning efter områdets budget er der i 

2017 brugt flere midler på over 80-årige end i sammenligningskommunerne. 

 
Tabel 53: Udgifter til hjælpemidler pr. over 80-årig over tid 

 
Kilde: FLIS 

 

I 2017 blev der pr. over 80-årig gennemsnitligt brugt 11.880 kr. i Kerteminde 

Kommune, mens der i gennemsnit i kommunerne i sammenligningsgrupperne blev 

brugt 8.421 hhv. 10.187 kr. pr. over 80-årig. Det bemærkes, at gennemsnittet for disse 

to grupper placerer sig nogenlunde omkring landsgennemsnittet. Kunne Kerteminde 

Kommune bevilge, administrere og håndtere på hjælpemiddelområdet som disse 

kommuner, ville besparelsespotentialet være mellem 2,3 mio. og 4,6 mio. kr. 

 

Hjælpemidler skal i dag udkonteres på en række autoriserede grupperinger. Derved 

kan der laves sammenligninger på eventuelle forskelle på et mere detaljeret niveau. 

Desværre synes hverken Kerteminde Kommune eller flere af kommunerne i 

sammenligningsgrupperne at anvende disse grupperinger stringent. Derfor har det ikke 

været muligt for KLK at komme nærmere på forskellenes årsager eller indhold. Det ses 

dog, at kommunerne i sammenligningsgrupperne anvender mellem 1.150 og 1.350 kr. 

pr. 80+ årig på selve driften af hjælpemiddeldepotet. Hvor stort tallet er i Kerteminde 

Kommune er ukendt, men med 11 medarbejdere samt personale til udkørsel vurderes 

det at være over det dobbelte.  

 

KLK er vidende om, at der allerede er strammet op på området, men det er samtidigt 

KLK’s billede, at der bør kunne foretages opstramninger særligt på hjælpemiddeldriften 

og omkring visitation og administration af hjælpemidler. KLK kan heller ikke se, hvorfor 

der i en kommune med stringent fokus på rehabilitering ikke skulle kunne anlægges 

samme tildelingspraksis og omkostningsniveau som i FLIS-gruppen. På den baggrund 

er det KLK’s anbefaling, at der spares med de maksimale 4,6 mio. kr. årligt med en 

indfasning svarende til 50 % i 2019 og 100 % i 2020 og fremover. 

 

6.3.9 Forslag 41: Reduktion af teknisk personale 
På ældreområdet er en del teknisk personale ansat. Ved udtræk fra kommunernes og 

regionernes løndatakontor kan medarbejdere konteret på ældreområdet fordeles på 

forskellige stillingskategorier, hvorved der kan skabes et relativt detaljeret billede af 
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personalesammensætning, aflønning etc. Sammenholdt med de tidligere anvendte 

sammenligningskommuner giver det følgende billede: 

 
Tabel 54: Pedel, service og tekniske stillinger på ældreområdet 

Teknisk personale Alle ansatte Ekskl. særlige 
ansættelsesformer 

 Antal Andel af saml. 
norm. 

Antal Andel af saml. 
norm. 

Kerteminde 24,1 4,98% 16,6 3,59% 

FLIS-gruppe 7,1 1,18% 6,1 1,06% 

Fynske kommuner 8,0 1,03% 5,7 0,73% 

Kilde: KRL samt KLK’s beregninger 

 

Som det ses, udgør andelen af teknisk personale en langt større andel af det samlede 

personale på ældreområdet end i begge sammenligningsgrupper. I forhold til teknisk 

personale betyder ejerskab på plejeboligerne meget, idet pedelfunktioner mv. i 

boligselskaber ikke tæller i ovennævnte statistik. KLK er vidende om, at Kerteminde 

Kommune ejer en del kapacitet selv, men ved også, at bl.a. flere fynske kommuner gør 

det samme. Antallet af personer øjensynligt ansat i fleksjob er også nogenlunde 

sammenligneligt kommunerne imellem – ca. 7,5 normering. 

 

KLK har i Analysen af den administrative organisation anbefalet en fælles styring af 

ejendomsområdet, herunder tilhørende vedligeholdelsesopgaver. De mulige 

besparelser på ældreområdet indgår i de forslåede besparelser på dette område.   
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6.4 Handicap og Psykiatri – Overordnede benchmarks og 
potentialer 

 

Området for Handicap og Psykiatri har som nævnt haft udfordringer med at holde 

budgetterne. Figuren nedenfor viser, at der især i 2017 var en stor forskel (9,7 mio. kr.) 

fra det oprindelige budget og det endelige regnskab for handicap- og psykiatriområdet. 

De mørkeblå søjler i figuren illustrerer også, at udgifterne er steget med 13 mio. kr. 

eller 11 pct. fra 2015 til 2017. 

 
Figur 27: Forhold mellem regnskab og budget på Handicap og Psykiatri, 2015-
2017(t.kr.) 

 
Kilde: Kommunes regnskab og budget 

 

Der er endvidere et stor gab mellem det faktiske forbrug før 2018 og det fastlagte 

budget fra 2018 og frem. Figuren nedenfor viser, at spændet mellem forbruget i 2017 

og budgettet i 2018 er på 15,2 mio. kr. eller 11 pct. af udgifterne i 2017. 

 
Figur 28: Forskel mellem regnskab til og med 2017 og budget fra 2018 (t.kr.) 

 
Kilde: Kerteminde Kommunes regnskab og budget 

 

På grund af udfordringer med korrekt registrering i forhold til retningslinjerne for den 

autoriserede kontoplan på ydelserne, er opgørelsen i tabellen nedenfor ikke entydigt 

registreret. Tabellen giver dog et overblik over udviklingen i nettoudgifterne og 

forskellene på niveauet i det oprindelige budget og det endelige regnskab. 
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Tabel 55: Udvalgte poster fra Kerteminde Kommunes budget og regnskab (t.kr.) 

 
Kilde: Kerteminde Kommunes regnskab, faste priser 

Noter: * §105 og §85 er ifølge Kerteminde Kommune registrerer under denne post. ** Tallet er opgjort efter 

data i sagsbehandlingssystemet. *** §94 tilbud er også registreret under denne post, og tallet er dermed ikke 

retvisende. 

 

Der er lagt op til en ny opdeling af kontoplanen, således at den manglende udmøntning 

af tidligere besparelser indarbejdes og fordeles på 4 afdelinger. Sundhed, Handicap og 

Rehabilitering har således et sparekrav på 10,4 mio. kr. i 2018. Derudover er der et 

merforbrug fra bostederne fra 2016 og 2017, som har overført et samlet underskud på 

4,2 mio. kr.  

 

KLK har ikke mulighed for præcist og detaljeret at identificere besparelsespotentialerne 

via benchmarking i FLIS, fordi Kerteminde Kommune ikke registrerer efter principperne 

i den autoriserede kontoplan. Tabellen nedenfor viser, at Kerteminde Kommune ifølge 

data fra FLIS, som er trukket fra kommunens regnskab, har et højere udgiftsniveau 

end gennemsnittet både for de fynske kommuner og kommuner med sammenlignelige 

rammevilkår. 

 

I sammenligningerne på Handicap og Psykiatriområdet benyttes to 

sammenligningsgrupper. Den ene er udvalgt via ”Det Fælleskommunale 

Ledelsesinformationssystem” i daglig tale FLIS-gruppen som udgør Brønderslev, Faxe, 

Ikast-Brande, Nordfyns og Struer kommuner. Den anden udgør de fynske kommuner. 

 
Tabel 56: Benchmarking fra FLIS, Kerteminde Kommune, Fynske Kommuner og FLIS 
kommuner (t.kr.) 

 
Kilde: FLIS 
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Note: Sammenligningskommunerne i FLIS er Brønderslev, Faxe, Ikast-Brande, Nordfyns og Struer 

kommuner. 

 

Sammenlignes udgiftsniveauet i 2017 i Kerteminde Kommune på handicapservice i alt 

med kommuner med sammenlignelige rammevilkår (FLIS-kommuner) er der et 

besparelsespotentiale på ca. 23,5 mio. kr. Sammenlignes der med fynske kommuner 

er potentialet på ca. 14,6 mio. kr.  

 

Udover de allerede indlagte besparelser skitserer ovenstående, at der er et yderligere 

potentiale i besparelser på ca. 8,9 mio. kr. på området. 

 

Området konteres anderledes i Kerteminde Kommune end i de øvrige kommuner. 

Handicap og Psykiatri i Kerteminde Kommune har ikke indlagt samme opgaver som 

øvrige kommuner på enkeltområder i budget og regnskab. Eksempelvis konteres 

hjælpemidler ikke under området i Kerteminde Kommune. KLK har søgt at tage højde 

for denne forskel og vurderer, at besparelsespotentialet bør nedskrives til omkring 18 -

20 mio. kr. – bedste bud er 18,5 mio. kr. Besparelsespotentialet fratrukket de 

besparelser, som allerede ligger i budgettet, er derfor på ca. 4 - 6 mio. kr.  

 

Det er nødvendigt, at Kerteminde Kommune fremadrettet får konteret ydelser efter de 

autoriserede principper, så kommunen selv efterfølgende kan følge og tilpasse 

udgiftsudviklingen efter sammenlignelige kommuner. Det har dog ikke været muligt at 

genoprette data indenfor tidshorisonten for denne analyse. Derfor har KLK ikke 

mulighed for at nøjagtigt sammenligne udgiftsniveauet med andre kommuner på de 

specifikke serviceydelser, men fastholder ovennævnte samlede potentiale.  

 

KLK har via supplerende informationsindsamling fra flere kilder forsøgt at skabe et 

billede af, på hvilke områder der kan findes et potentiale. Forslagene hertil ses 

nedenfor.  

 

Det generelle billede er, at Handicap og Psykiatri (medio maj 2018) har et passende 

antal myndighedssagsbehandlere (74 sager pr. fuldtidsansat)4. Hvis Kommunens 

udgiftsniveau skal matche andre kommuner med sammenlignelige rammevilkår, er det 

dermed nødvendigt at finde besparelser i serviceydelserne.  

 

Udover de anbefalinger i Deloittes rapport fra 2016, som er nævnt ovenfor, og som 

kommunen er ved at implementere anbefalingerne fra, konkluderer KLK, at der er 

følgende uløste udfordringer for Kerteminde Kommune på området:   

– Serviceadgangen er høj og dyr på en række af kommunens ydelser, bl.a. til 

samværs- og aktivitetstilbud samt botilbud. 

– Kerteminde Kommune har relativt små tilbud. 

 

Nedenfor har KLK konkrete forslag med beregning af besparelsespotentialet ved 

optimering af serviceydelserne. Herudover præsenterer KLK et par mere generelle 

forslag til effektivisering af området, der sammen med den optimering som Handicap 

og Psykiatri er i gang med, vil gøre det muligt at nå de besparelser, som allerede er 

lagt ind i budgettet. Der har ikke været muligt for KLK nærmere at identificere 

besparelsespotentialet for BPA, social pædagogisk støtte/hjemmevejleding/-

støttekontaktpersoner, da disse områder ikke konteres separat i Kerteminde 

Kommunes regnskab. Kommunen er ved at udrede BPA-ordningerne og vurderer, at 

der ikke er væsentlige besparelsesmuligheder på dette område. De øvrige områder 

konteres under områder, hvor der samlet set er et overforbrug sammenlignet med 

FLIS-kommunerne. Derfor vurderer KLK, at en systematisk gennemgang på disse 

områder vil kunne give et besparelsespotentiale. KLK har ikke dokumentation for dette, 

                                                      
4 KLK har fået oplyst, at Handicap og Psykiatri efterfølgende har reduceret antallet af 
sagsbehandlere og sagsmængden pr. helårsperson fremover vil være betydeligt over det 
nuværende niveau. Det give en udfordring ift. at sikre den nødvendige opfølgning på sagerne – 
og dermed er der endnu en uløst udfordring ift. Deloittes analyse. 
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men vil anbefale at kommunen, når registreringerne kommer på plads, sikrer 

benchmarking af disse områder med andre kommuner for at identificere 

besparelsespotentialet. 

 

 

6.5 Handicap og Psykiatri – Forslag til effektiviseringer 
 

6.5.1 Forslag 42: Bedre styring via solidt datagrundlag 
Det er en forudsætning for en effektiv styring af økonomien, at ledelsen har adgang til 

valide data og et over tid ensartet datagrundlag. Der er behov for et 

ledelsesinformationssystem, så omkostningsudviklingen for de enkelte ydelser på 

borgerniveau kan følges. Det er således de samme data, der skal indgå i den 

socialfaglige styring og den økonomiske styring af området. KLK anbefaler derfor, at 

kommunen kvalificerer og udvider sit datagrundlag, især mht. økonomi og 

aktivitetsdata.  

 

Det er KLK's erfaring, at data om mængder (helårspersoner) og priser på et 

forholdsvist overordnet niveau, som fx de overordnede indsatsgrupper, er et godt og 

realistisk udgangspunkt for opstilling af økonomidata. Opdeling af data på mængder og 

priser for: 

– Længerevarende botilbud (§ 108) 

– Botilbudslignende boformer (§85/105) 

– Midlertidige botilbud (§107) 

– Bostøtte (§85) 

– Beskæftigelsestilbud (§103) 

– Aktivitets- og samværstilbud (§104) 

– Hjælpeordninger (§95 og §96 

– Ledsagelse (§97) 

 

Udover mængder og priser for de enkelte indsatstyper, kan der med fordel laves 

opgørelser over, hvor længe borgeren har været i tilbuddet.  

 

Kommunen har igangsat en proces med det formål: "at der bliver økonomisk 

gennemsigtighed tilbuddene imellem, taksterne er differentierede og baseret på 

baggrund af borgernes funktionsniveau". KLK anbefaler, at denne proces styrkes og 

udvides til at sikre gennemsigtig ift. benchmarking med andre kommuner. 

 

Det er KLK's erfaring, at validering af data er en omfattende proces, der kræver, at der 

afsættes de nødvendige ressourcer med de rette kompetencer. 

 

KLK anbefaler på den baggrund:  

 

 At der etableres et validt datagrundlag for mængder og priser på 

voksensocialområdet, som fastholdes over tid.  

 At der afsættes de tilstrækkelige ressourcer og ledelsesmæssige 

opmærksomhed på fremskaffelse, validering og brug af databaseret viden til 

den økonomiske og faglige ledelse og styring af voksensocialområdet. 

 At viden om mængder og priser bruges som grundlag for budgetlægning, 

budgetopfølgning og regnskabsaflæggelse, og at der indgår både 

økonomifaglige, socialfaglige og overordnede ledelsesmæssige og politiske 

vurderinger ved udarbejdelse af budgetter og i opfølgningen. 

 At viden om priser, mængder og varighed i tilbud danner grundlag for 

socialfaglige drøftelser og vurderinger i Handicap og Psykiatri. Drøftelser og 

vurderinger både på det overordnede ledelsesmæssige niveau, men i særlig 

grad i de faglige drøftelser mellem den faglige leder og rådgiverne bl.a. i 

forbindelse med visitationsprocessen. 
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KLK vurderer, at såfremt denne anbefaling om, at priser, mængder og varighed i tilbud 

koblet med de faglige vurderinger i VUM bliver indarbejdet i praksis hos 

medarbejderne, vil styringen sikre et større økonomisk råderum på området. Det er en 

proces, der tager tid, kræver kulturændring og grundig implementering. KLK vurderer, 

at en forsat styrkelse af den økonomiske styring, hvor det økonomiske perspektiv 

inddrages i takstfastsættelse, VUM vurderinger og den kontinuerte gennemgang af 

sagerne, vil bidrage betydeligt til, at området på sigt kan overholde de fastlagte 

budgetter. 

 

6.5.2 Forslag 43: Mere robuste dagtilbud  
Kerteminde Kommune har mange små tilbud med en uhomogen borgergruppe. Det 

giver udfordringer, både i forhold til kvaliteten i den service borgerne kan modtage og i 

forhold til at sikre effektiv udnyttelse af ressourcerne. I forbindelse med en analyse af 

effektiv drift af botilbud, som Finansministeriet, Socialministeriet og KL har forestået er 

det kortlagt, at små tilbud er meget dyrere i administration end store tilbud, jf. figuren 

herunder. 

 

 
Figur 29: Sammenhæng imellem tilbudsstørrelse og udgifter til administration   

 
Kilde: Deloittes kortlægning af 30 tilbud, foråret 2015 

 

Kerteminde kommune har høje udgifter til samværs- og aktivitetstilbud indenfor 

Handicap og Psykiatri. Området har 10 samværs- og aktivitetstilbud på 7 adresser. 

 

Sammenlignes udgifterne på området med FLIS-kommunerne ligger Kerteminde 

Kommune ca. 8,5 mio. kr. over de gennemsnitlige udgifter i sammenlignelige 

kommuner5. KLK anbefaler, at Kerteminde Kommune samler tilbuddene. Forvaltningen 

har regnet på en model for sammenlægning, som fuldt indfaset vil give en besparelse 

på ca. 2,6 mio. kr. om året.  

 

KLK vil herudover anbefale, at kommunen nøje vurderer adgangen til dagtilbud og 

serviceniveauet i tilbuddene. Når konteringen af udgifterne i kommunen kommer på 

plads, og hvis det herefter ved benchmarking med kommuner med sammenlignelige 

rammevilkår viser sig, at kommunes udgifter stadig er over gennemsnittet, bør 

kommunen tilpasse adgang og serviceniveau på dette område. KLK vurderer, at det vil 

                                                      
5 Denne sammenligning skal, som tidligere omtalt, tolkes med forsigtighed. 
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være et område, hvor kommunen kan finde yderligere besparelser, som kan sikre, at 

området fremadrettet kan holde budgettet. 

 

Konkret forslag til sammenlægning af støttecentre: 

I dag har Kerteminde Kommune mange små støttecentre, som ikke har tilbud eller 

åbent i det omfang det efterspørges af borgeren. Ved at samle aktivitets- og 

samværstilbud for henholdsvis handicapområdet og socialpsykiatrien i hvert deres 

lokaler på en lokation, vil der være mulighed for, at der kan oprettes tilbud, der 

målrettes borgernes interesser og behov. 

  

Formålet med at samle tilbuddene er dels, at opnå en besparelse på Handicap og 

Psykiatriområdet, men samtidig giver tilbudsviften mulighed for flere aktiviteter samt 

fjerner den sårbarhed der er i forhold til normering i de nuværende aktivitetstilbud. 

 

Ved at samle aktivitets- og samværstilbuddene vil der være åbent i hverdage og 

weekend for Støttecentre og Vejledning, Handicap og i hverdagene for 

Socialpsykiatrien.. 

  

Implementering af forslaget skal sikre tryghed og ejerskab på den ene lokation – der vil 

dog også være åben for deltagelse i fælleslokaler, hvor bl.a. cafeen vil være åben for 

fælles samvær på tværs. 

 

Kerteminde Kommune har beregnet, at besparelsen efter fuld indfasning vil være 2,6 

mio. kr. pr. år. KLK foreslår indfasningen således, at der i 2019 indlægges en 

besparelse på 1,3 mio. kr. og herefter en besparelse på 2,6 mio. kr. 

 

 

6.5.3 Forslag 44: Mere robuste botilbud 
Kerteminde Kommune har sammenlignet med sammenligningskommunerne et højere 

udgiftsniveau (ca. 5 mio. kr.) på længerevarende botilbud (§108), midlertidige botilbud 

(§107), botilbud til borgere med særlige sociale problemer (§§109-119) og 

forebyggende indsatser (§§85 og 102) under et. 

 

De høje udgifter sammenlignet med FLIS-kommunerne kan fx skyldes, at  

A. Flere borgere er i botilbud i Kerteminde Kommune. 

B. Serviceniveauet er højere for den enkelte borger. 

C. Driften af botilbuddene er mindre effektiv. 

 

Ad. A: 

I de tal KLK har indsamlet, er der en indikation på, at kommunen har flere borgere i 

botilbud. Tallene er imidlertid usikre på grund af områdets data og 

registreringsudfordringer. Dog er der tale om en sammenligning med kommuner med 

lignende rammevilkår, hvorfor et højere antal borgere i tilbud ikke kan henføres til 

forskellige rammevilkår eller socioøkonomi, men derimod primært til visitationspraksis 

og serviceniveau.  

 

Ad. B: 

Kommunen har som nævnt arbejdet systematisk med VUM, regelmæssige 

gennemgang af sagerne og efterfølgende revisiteringer, så der er fokus på at matche 

serviceniveauet med borgerens funktionsniveau. KLK har dog ikke set, at der er en 

kobling mellem de faglige vurderinger og økonomien, og KLK har derfor udfordringer 

ift. at vurdere, om potentialet er indfriet.  

 

Ad. C: 

KLK har ikke haft mulighed for at udarbejde en omkostningsanalyse ift. anvendelse af 

interne og eksterne tilbud. I en lille kommune som Kerteminde kan det være 

hensigtsmæssigt at købe eksterne tilbud til borgere med meget specialiserede behov.   
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Kerteminde Kommune har 4 interne botilbud på 4 adresser med mellem 8 til 12 

beboere. Det er KLK's erfaring, at det ikke er muligt at drive så små tilbud 

omkostningseffektivt, når også tilbuddene er lokaliseret på forskellige adresser. Fx 

kræver det mange ressourcer, hvis hvert botilbud har egen døgnvagt.  

 

KLK har undersøgt forbruget af overarbejde/merarbejde og vikarer. Et højt niveau i 

forbruget af overarbejde og vikar er en indikation på ineffektiv drift.  

Udgifter til merarbejde ligger ikke over forventet. Der er dog en relativ høj andel 

overarbejdstimer i forhold til merarbejdstimer.  

 

Udgifterne til vikarer er derimod meget høje. I 2017 anvendte Kommunen ca. 18 pct. af 

lønsummen til vikardækning. Det er KLK's erfaring fra andre kommuner, at 5 pct. er et 

relativt højt niveau. KLK vurderer, at en reduktion af vikarudgifterne alene vil kunne 

give en besparelse på 1,5 mio. kr. om året (med udgangspunkt i regnskab fra 2017). 

 

Kerteminde Kommune er i gang med at effektivisere driften af botilbuddene bl.a. ved at 

systematisere vagtplanlægningen, som før var varetaget af medarbejderne selv. 

 

KLK kan pege på en række muligheder for at effektivisere driften bl.a.: 

– Professionalisering og evt. centralisering af vagtplanlægningen. 

– Gennemgå særlige medarbejderhensyn ift. planlægningen af arbejdstiden. 

– Kontinuert tilpasse antal medarbejdertimer til de tildelte timer til botilbuddet. 

– Udnytte potentialet for, at medarbejdere kan lægge timer på alle boenheder 

(fleksibilitet i ansættelsen mellem boenheder). 

– Bedre anvendelse af medarbejdertimer ift. spidsbelastninger (fx. ved at bruge 

medarbejdere ansat i botilbuddene i hjemmevejledningen i dagtimerne). 

– Prioritering mellem kan/skal opgaver, som kan bruges som udgangspunkt før 

indkaldelse af erstatningsarbejdskraft. 

– Koble viden om områdets økonomi i arbejdstidsplanlægningen. 

– Sikre løbende overvågning af normtid indenfor opgørelsesperioden på 16 uger – 

sikre afvikling af afspadsering og forhindre udbetaling af overarbejde.  

– Brug af billigste løsning ved indkaldelse af erstatningsarbejdskraft (KL's vejledning 

og arbejdstidsregler). 

– Sammentænke Hjemmeplejens ydelser med ydelser på Handicap- og 

Psykiatriområdet. 

 

KLK vurderer ikke, at Kommunens udgifter kan komme på niveau med andre effektive 

kommuner med sammenlignelige rammevilkår alene ved at effektivisere de 

eksisterende botilbud, men en effektivisering af driften vil bidrage til at nå de 

sparekrav, der er indlagt i det eksisterende budget. Hvis området skal bidrage med 

yderligere besparelser vil det være nødvendigt at sammenlægge bostederne.  

 

Handicap og Psykiatri har beregnet besparelsespotentialet ved at sammenlægge 

botilbuddene, se nedenfor. 

 

Budgetestimat ved sammenlægning af de eksisterende bosteder til ét bosted: 

Der skal etableres bygninger til at samle bostederne. Der er ikke mulighed for at 

udvide fx Gyldenhuset, som er det nyeste bosted. 

 

Forudsætninger: 

– Bostedet skal drives af én leder. 

– Det forudsættes, at udgiften til vikarer kan reduceres til 5 pct. 

– Det forudsættes, at der kan spares udgifter til husleje på Varebørsen og 

Syvstjernen. 

– Det forudsættes, at der kan reduceres i udgiften nattevagter, dagpersonale og 

rengøring (rengøring er både udgifter til rengøringsselskab og varekøb). 
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OBS! Budgettet indeholder på nuværende tidspunkt udgifter til særforanstaltninger, det 

gør det nye budget også. 

 
Tabel 57: Økonomisk beregning af besparelsespotentiale ved sammenlægning af 
botilbud fra Kerteminde Kommune  

 
Kilde: Kerteminde Kommunes beregninger  

 

Det fremgår af den overordnede beregning, at forvaltningen vurderer, at der vil være et 

besparelsespotentiale på 3,8 mio. kr. pr. år ved en sammenlægning af de eksisterende 

tilbud. Dette potentiale vurderer KLK også er realistisk i relation til en sammenlægning 

af botilbuddene.  

 

 

6.5.4 Forslag 45: Madservice - øget egenbetaling og ændret 
madproduktion 

Kerteminde Kommune har beregnet besparelsespotentialet ved at hæve taksten på 

mad på bosteder og støttecentre og ved at udgifter nedbringes ved valg af billigere 

madleverance. Forslaget er i øvrigt i overensstemmelse med, hvad en del andre 

kommuner har gjort på området. 

 

Mulige alternativer til nuværende organisering ift. produktion af mad på bosteder og 

støttecentre: 

– Alternativ 1: Alle varer bestilles og leveres. 

– Alternativ 2: Madservice leverer frokost og aftensmad, øvrige varer leveres. 

– Alternativ 3: Madservice leverer frokost og halvfabrikata til aftensmad, øvrige varer 

leveres. 

 

Besparelse: Merindtægt: 500 t.kr. pr. år. Mindreudgiften afhænger af valg af alternativ 

til nuværende organisering og størrelsen af takstforhøjelsen.  
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7 Tværgående besparelsespotentialer 

7.1 Forslag 46: Kørsel og befordring 
 
Området for befordring ligger som et tværgående politikområde, hvor udgifter og 
budgetansvar er placeret inden for de politikområder, som visiterer borgere til 
befordring. Tidligere har området ligget som et selvstændigt politikområde under Miljø-, 
Natur- og Teknikudvalget. Herunder hørte også udgifter til kollektiv trafik. 
 
De senere år har befordringsområdet været udfordret af og karakteriseret ved en 
ubalance mellem budget og serviceniveau. Området bærer præg af underbudgettering 
og der har været behov for tilførsel af midler til at dække budgetunderskuddene. I 2016 
har dette medført en tillægsbevilling på 1,2 mio. kr., mens der også er tilført ekstra 
midler i 2017. I budget 2017 var der samlet afsat 17,8 mio. kr. til dækning af alle 
udgifter indenfor det daværende politikområde befordring og kollektiv trafik. 
 
I 2015 gennemførte Deloitte en analyse af befordringsområdet, og afgav en række 
anbefalinger omkring takstændringer og revisitering. Deloitte beregnede et samlet 
besparelsespotentiale på området på i alt 1,775 mio. kr. årligt med et spænd på +/- 
0,475 mio. kr. Endvidere udarbejdedes et visitationskatalog som lagde fundamentet for 
en ny visitationspraksis og et nyt serviceniveau for kommunen. Det er især kørsel på 
områderne træning/genoptræning, skole og handicap, som bidrager til 
besparelsespotentialet.  
 
Deloittes anbefalinger og forslag til ny visitationspraksis blev vedtaget af kommunen i 
2015. Det oplyses at kommunen siden har realiseret det anviste potentiale ift. ældre- 
og sundhedsområdet mens potentialerne på børne- og ungeområdet ikke vurderes 
fuldt ud realiseret. Der blev endvidere truffet beslutning om øget egenbetaling på 
kørsel til dagcenter, genoptræning, vedligeholdende træning m.v. Besparelses-
potentialet for den øgede egenbetaling blev beregnet til 150.000 kr. årligt. Imidlertid 
blev takststigningen for 2017 annulleret og prisen fastfrosset på 2016 niveauet (30 kr. 
pr. tur) frem til Budget 2019. Aktuelt er budgettet udfordret af denne beslutning og i 
særlig grad en manglende P/L fremskrivning, da enhedsudgifterne til kørsel – men ikke 
omfanget – er opbundet af kontrakter. 
 
KLK har foretaget en nærmere analyse af befordringsudgifterne i Kerteminde 
Kommune. Analyserne er baseret på KL’s sammenligninger af befordring for 2. halvår 
2017 efter de oplysninger KL modtager fra trafikselskaberne i samarbejde med de 
respektive kommuner. De skitserede potentialer kan således siges at eksistere EFTER 
de implementerede hhv. ikke implementerede anbefalinger fra tidligere analyser. 
 
Nedenfor ses således en række tabeller, som viser Kerteminde Kommunes udgifter til 
kørsel på forskellige områder sammenlignet med de fynske kommuner og med de 
sammenligningskommuner, som jf. FLIS-sammenligningskommuneværktøj er mest 
sammenlignelige med Kerteminde Kommune på det enkelte område. KLK har 
identificeret, at det primært er inden for skoleområdet samt inden for ældre- og 
handicapområdet, at Kerteminde Kommunes udgifter til befordring er høje.  
 

Unge og Skole 

 

Figur 30 og Figur 31 herunder viser Kerteminde Kommunes udgifter til hhv. almindelig 

skolekørsel og kørsel i forbindelse med specialundervisning. Udgifterne sammenlignes 

med de fynske kommuner og kommunerne med de mest sammenlignelige 

rammevilkår på skoleområdet; Norddjurs, Sorø, Faxe, Frederikshavn og Næstved.  

 

En beregning af potentialet ved at sænke befordringsudgifterne til skolekørsel og 

kørsel i forbindelse med specialundervisning til niveauet for den billigste 

kommunegruppe viser, at der fsva. almindelig skolekørsel er et potentiale. Kerteminde 

Kommune kan ved samme udgiftsniveau som disse spare 218.209 kr. pr. halvår 
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svarende til 436.418 kr. årligt (ud fra en antagelse om, at antallet af brugere er 

svarende til 2017-niveau). På kørsel til specialundervisning ligger Kerteminde 

Kommune pænt på niveau med sammenligningsgrupperne.  

 
Figur 30: Sammenligning af udgifter pr. bruger til almindelig skolekørsel, kr.  

 
Kilde: KL’s standardiserede nøgletal på befordringsområdet 
 
Figur 31: Sammenligning af udgifter pr. bruger til kørsel i forbindelse med 
specialundervisning for børn, kr.  

 
Kilde: KL’s standardiserede nøgletal på befordringsområdet 
 

Sundhed, Handicap og Rehabilitering 

Niveauet for kørsel på området for Sundhed, Handicap og Rehabilitering indikerer 

også et økonomisk potentiale, når Kerteminde Kommunes udgifter holdes op mod 

sammenligningsgrupperne. Sammenligningen sker med de fynske kommuner og de 

ifølge FLIS mest sammenlignelige kommuner på hhv. ældre- og sundhedsområdet og 

voksensocial/handicapområdet. På handicapområdet sammenlignes således med 

Struer, Nordfyns, Brønderslev, Ikast-Brande  og Faxe. På ældre- og sundhedsområdet 

sammenlignes med Stevns, Syddjurs, Lemvig, Struer og Jammerbugt.  
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En beregning af potentialet ved at sænke befordringsudgifterne til individuel 

handicapkørsel, som vedrører eksempelvis individuel taxakørsel for personer med 

fysisk funktionsevnenedsættelse, viser, at Kerteminde Kommune vil kunne realisere en 

økonomisk gevinst på 273.536 kr. årligt, givet at antallet af brugere forbliver nogen-

lunde stabilt. Her er estimeret, at Kerteminde Kommune fastsætter et serviceniveau, 

som svarer til det, der gør sig gældende for FLIS-sammenligningsgruppen. 

 
Figur 32: Sammenligning af udgifter pr. bruger til individuel handicapkørsel, kr.  

 
 
Kilde: KL’s standardiserede nøgletal på befordringsområdet 

 
KLK har også beregnet potentialet ved at sænke udgifterne til kørsel i forbindelse med 
genoptræning ved udskrivning og vedligeholdende træning samt ved almindelig 
lægekørsel. I relation til lægekørsel anbefaler KLK, at Kerteminde Kommune 
fastlægger et serviceniveau, der svarer til gennemsnittet af de fynske kommuner. I 
relation til kørsel i forbindelse med genoptræning og vedligeholdende træning 
anbefales det, at fastsætte et niveau svarende til FLIS-sammenligningsgruppen. 
Beregninger viser, at der er et samlet potentiale for besparelser svarende til 528.904 
på de to befordringsområder. 
 
Figur 33: Sammenligning af udgifter pr. bruger til kørsel i forbindelse med 
genoptræning efter udskrivning samt vedligeholdende træning, kr.

 

Kilde: KL’s standardiserede nøgletal på befordringsområdet 
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Figur 34: Sammenligning af udgifter pr. bruger til lægekørsel, kr.  

 
Kilde: KL’s standardiserede nøgletal på befordringsområdet 

 
Udover besparelsespotentialet skitseret ved nivellering ovenfor anbefaler KLK, at 
Kerteminde Kommune indhenter besparelser på befordring og den kollektive trafik ved 
at implementere de besparelsesforslag, som en intern analyse bestilt af Miljø-, Natur- 
og Teknikudvalget påviste i februar 2018. Heri blev der fremsat både kendte og nye 
besparelsesforslag; 
 

- Genindførsel af takstforhøjelsen fra Deloitte analysen 
- Fire forslag til besparelser på teletaxa- og telependlerkørsel: 

o Reduktion i antallet af teleområder (samlet udgift ca. 1,85 mio. kr.) 
o Udvidelse af teleområder/takstzoner  
o Reduktion af benyttelsestidsrum 
o Afskaffelse af telependler-ordning (besparelse 175.000 kr.) 

- Implementering af C-plan for al kommunal kørsel undtagen tele og handikap 
(potentiale 0,42 mio. kr.) 

- Hjemtagelse af kørselsordning (handicap) 
- Reduktion af den kollektive bustrafik  

 
KLK anbefaler samlet, at Kerteminde Kommune gentænker befordringsområdet med 
udgangspunkt i Deloitte anbefalingerne, anbefalingerne i den interne analyse fra 2018 
og med iagttagelse af de potentialer benchmarkanalysen viser. I tillæg hertil anbefaler 
KLK, at der sættes et skarpt fokus på at regulere serviceniveauet på området, således 
at visitationen til befordringsydelser indskrænkes og at udgifterne dermed kan 
stabiliseres. 
 
KLK har beregnet et samlet besparelsespotentiale på besparelse på 1,24 mio. kr. 
Potentialet er beregnet ud fra forskellen mellem udgifterne i Kerteminde Kommune og 
udgifterne i billigste sammenligningsgruppe på de respektive befordringsområder. 
Beløbet er en sum af potentialet på ældre- og sundhedsområdet, hvor hidtidige 
indarbejdede besparelser er effektueret, og potentialet på børne- og ungeområdet, 
hvor hidtidige besluttede besparelser kun delvist er realiseret. Det realiserbare 
potentiale vil således udgøre en andel af det samlede potentiale på 1,24 mio. kr. og 
der udestår et arbejde i at vurdere på hvilke områder, der kan hentes yderligere 
potentialer. 
 
KLK anbefaler, at der særligt ses på kørslen på skoleområdet bl.a. ud fra de 
anbefalinger der fremgår af Deloittes analyse. Endvidere kan der arbejdes med de 
potentialer analyserne ovenfor indikerer for Sundhed, Handicap og Rehabilitering. 
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Endeligt bør der arbejdes med anbefalingerne skitseret ovenfor i forhold til kollektive 
trafik. KLK skønner et samlet besparelsespotentiale på 1 mio. kr. samlet for befordring 
og kollektiv trafik. Det anbefales, at besparelsen implementeres med 25% i 2019, med 
75% i 2020 og herefter med den fulde virkning fra 2021.  

 

7.2 Realistisk budgetlægning 
 

Ud over de konkrete besparelsesforslag, som er præsenteret i relation til hvert 

politikområde, har KLK identificeret en række centrale forhold og udfordringer 

vedrørende budgetlægning, styring og dataanvendelse. Disse forhold, vurderer KLK, 

kan have stor betydning for kommunens mulighed for en optimal drift og 

ressourceanvendelse og herunder også muligheden for at realisere de skitserede 

besparelsesforslag. 

 

Anbefalingerne i dette kapitel om ”realistisk budgetlægning” og det følgende kapitel om 

”datadrevet styring” peger således ikke mod direkte besparelser. Kapitlerne 

præsenterer derimod anbefalinger, som på et mere overordnet niveau kan understøtte, 

at Kerteminde Kommune kan realisere de præsenterede besparelsesforslag. Konkret 

retter anbefalingerne sig mod, at organisationen fremadrettet opnår en solid og 

ensartet praksis for budgetlægning, kontering og dataanvendelse, der sikrer en 

løbende og systematisk opfølgning på konkrete mål, kobling mellem faglig og 

økonomisk styring, solid ledelsesinformation og datadrevet styring, der alt sammen 

skaber fundamentet for et stabilt udgiftsniveau.  

 

Praksis for budgetlægning 

I flere afdelinger har der gennem de seneste år været udfordringer med at overholder 

budgetterne. For politikområdet Børn og Familie har der, som beskrevet, siden 2014 

været et væsentligt højere forbrug på området, end budgetteret. Budgettet har været 

overskredet ca. 10 % hvert år. Selvom der er tilføjet ekstra bevillinger og foretaget 

korrektioner i budgettet, er det følgende års budget tilrettelagt efter foregående års 

budget og ikke foregående års forbrug.  

 

Budgettet for 2018 for politikområdet Børn og Familie er eksempelvis fastlagt 8 pct. 

under det forbrug, som gjorde sig gældende i 2017. Denne tendens i budgetlægningen 

har resulteret i, at der flere år i streg på området er blevet gennemført væsentlige 

korrektioner og ansøgt om ekstra bevillinger allerede ved den første budgetopfølgning. 

Denne budgetlægningspraksis medfører, at kommunen som helhed allerede ved første 

budgetkontrol oplever at årets budget udfordres. Samtidig oplever området et konstant 

budgetmæssigt pres, ligesom det vanskeligt at gennemføre de rette prioriteringer og 

investeringer. Dette i særlig grad, når budgettet ikke er fastlagt realistisk med 

udgangspunkt i et sandsynligt forbrug baseret på erfaringer fra tidligere år, evt. med 

mindre reguleringer som følge af gennemførte effektiviseringer.  

 

På politikområdet Handicap og Psykiatri har der også været udfordringer med at 

overholde budgetterne, og den anvendte budgetlægningspraksis har ikke afspejlet det 

faktiske forbrug. Som beskrevet var der i 2017 var en betydelig forskel mellem det 

oprindelige budget og det endelige regnskab svarende til 9,7 mio. kr. Samtidig er 

udgifterne til området steget betydeligt over de seneste år. Ligesom på politikområdet 

Børn og Familie var der på Handicap og Psykiatri en betydelig forskel mellem det 

forbrug, som gjorde sig gældende i 2017. Budgettet som blev vedtaget for 2018 var 

15,2 mio. kr. eller 11 pct. lavere end af udgifterne i 2017. En sådan 

budgetteringspraksis forudsætter meget tydelige og realistiske besparelser og 

effektiviseringer, med det formål at kunne realisere det lavere budget.  

 

KLK anbefaler derfor, at der på hvert politikområde arbejdes på at etablere en praksis 

for budgetlægning, som afspejler det faktiske forbrug således, at udgangspunktet for 

året er, at man på området forsøger på at overholde budgettet, og at der samtidig er en 
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realistisk mulighed herfor bl.a. gennem en tydelig kobling mellem budgettet, dets 

forudsætninger og de tiltag der skal til for at realisere disse. 

 

I tillæg til ovenstående har Kerteminde Kommune over de senere år besluttet og 

implementeret mange rammebesparelser. Det er KLK’s indtryk bl.a. gennem 

organisationens beskrivelse af, hvordan besparelser er realiseret, at ikke alle 

besparelser er indhøstet som forudsat. De er typisk blevet absorberet i budgetterne 

uden at eventuelt besluttede og forudsatte aktiviteter, er blevet helt gennemført eller, 

der er truffet ny politisk beslutning.  

 

Rammebesparelser kan være en udmærket vej til at få nedjusteret budgetterne fra 

politisk niveau, da man på politisk niveau hverken har eller skal have detaljeret 

kendskab til økonomien i driftsenhederne. Det er et ledelsesansvar. Men 

rammereduktioner kan også blive et for slidt redskab, idet der kan komme en 

manglende sammenhæng mellem de politiske mål til service og den økonomiske 

ramme. Samtidig tager man med rammebesparelser ikke højde for, at der på nogle 

områder er blevet gennemført ’kloge’ effektiviseringer og prioriteringer, hvor der på 

andre områder er ”mere sul på siderne”. Endeligt udfordres enkelte områder stærkt af 

rammebesparelser, hvis forbruget er koblet tæt til indgåede aftaler. 

 

Der er således, tale om en balancegang når der skal kombineres mellem 

rammebesparelser, servicereduktioner og effektiviseringer.  

 

Det er KLK’s anbefaling, at der i forbindelse med udmøntning af budgetterne skæres 

ned på brugen af rammebesparelser, at der udarbejdes mere med tydelige 

serviceniveauer, kvalitetsstandarder, og at der holdes fokus på kloge effektiviseringer. 

 

I en ideel verden kan de løbende effektiviseringer sikre, at der skabes det nødvendige 

råderum. Det forudsætter, at der sker en løbende registrering og dokumentation af, 

hvordan og hvor i organisationen effektiviseringerne skal ske, og hvad der er deres 

budgetmæssige virkning. På denne måde kan der afrapporteres til det politiske niveau, 

om og hvordan målet nås. Dette forudsætter samtidigt en stabil og korrekt 

konteringspraksis samt en tilgang til data og digitalisering, som gør det muligt at 

økonomistyre på baggrund af faktisk viden.  

 

 

7.3 Datadrevet styring – særligt på socialområderne  
 

KLK anbefaler, at Kerteminde Kommune arbejder på at sikre en bedre datadrevet 

styring særligt inden for socialområderne (Handicap og Psykiatri samt Børn og 

Familie). Det handler om, at ledelse og medarbejdere generelt i kommunens 

velfærdsområder men særligt på socialområderne fortsætter arbejdet med at skabe 

effektiv styring på baggrund af data. Baseret på interview og dataindsamling i 

forbindelse med råderumskataloget er det KLK’s vurdering at arbejdet med dette er i 

gang, men at det er en essentiel øvelse, som til stadighed kræver et systematisk fokus 

og en vedholdende indsats. Det er dog en relevant indsats i det beslutningstagning 

baseret på relevant data mindsker risikoen for fejlskøn og panikløsninger, idet 

medarbejdere og ledere kan være på forkant og løbende prioritere.  

 

Ledelse med udgangspunkt i et systematik brug af faglig relevant data kan understøtte 

den gode faglige og økonomiske styring på området. Det kan i sig selv have en positiv 

økonomisk effekt, der dog i alle tilfælde går igennem en systematisk ændring og 

udvikling af den faglige praksis. Det handler således også om at anvende pengene så 

godt som muligt, og med udgangspunkt heri tage de socialfaglige drøftelser på et 

systematisk og datainflueret grundlag. I Varde Kommune har man f.eks. arbejdet 

systematisk med at udvikle en datamodel, som sammenkæder relevante data om den 

faglige udvikling på tværs af indsatsområderne med den budgetmæssige udvikling, 

herunder fokus på økonomi, personale og udvikling i sagsstammer. Modellen har skabt 
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vigtig indsigt i områdets udvikling og har løbende fungeret som udgangspunkt for 

diskussion og tilrettelæggelse af arbejdsgange og fordeling af opgaver blandt 

sagsbehandlerne. 

 

Konkretisering af forslaget  

Forslaget indeholder en række opmærksomhedspunkter, der hver for sig og til 

sammen er nødvendige for at skabe effektiv styring.  

 

1. Udvælgelse og kobling af finansiel og ikke-finansiel data  

Udvælgelse af relevante nøgletal og deraf følgende systematisk indsamling, 

aggregering, og brug er altafgørende. Kobling af finansielle og ikke-finansielle data er 

her essentielt, idet styring og styring og opfølgning baseret hovedsageligt på finansiel 

data er problematisk, da denne type økonomistyringsinformation ofte kommer for sent, 

er forvansket og for aggregeret til at være relevant i ledernes planlægnings- og 

styringsaktiviteter. Et rent fokus på budgetoverholdelse er derfor utilstrækkeligt, da det 

ikke giver dybgående indsigt i sammenhængen mellem aktiviteter og udvikling i 

praksis. Ikke-finansielle nøgletal om sagsantal, foranstaltningstyper mv., som 

indkapsler de faglige målsætninger, bør derfor indgå i datastyringen, således at der 

frembringes et objektivt billede af den faglige udvikling på området.  

 

2. Myndighedsproduktionen som produktionsenhed  

Det er vigtigt at der skabes relevant viden om sager og sagsforløb, således, at der kan 

sikres en effektiv udnyttelse og prioritering af medarbejderens arbejdstid. Dette er 

essentielt for at kunne optimere produktionen, dvs. medarbejderens faglige arbejde i 

myndighedsfunktionen – i Børne- og Familieafdelingen og i Handicap og Psykiatri. 

Centrale indikatorer er sagsflow og varighed f.eks. fra oprettelse til afslutning af en sag 

eller fra beslutningen om en børnefagligundersøgelse eller en VUM-udredning til 

undersøgelsen faktisk går i gang eller til udredningen færdiggøres. Dertil løbende 

opfølgning på varigheden af konkrete indsatser og tiltag samt ikke mindst effekten af 

disse. Formålet er at skabe et retvisende billede af hvor mange sager der faktisk er, 

disses varighed og tyngde. Dvs. skabe indsigt i opgaver, indsatser, relevante deadlines 

og ressourceforbrug. På voksenområdet er det desuden helt centralt at sikre, at 

koblingen mellem funktionsevnevurdering og indsats er passende og stemmer overens 

med forventningen om, at borgerne med det laveste funktionsniveau også er de 

borgere, som modtager de mest omfattende tilbud og omvendt. 

 

Samtidig skal antallet af sager pr. medarbejder skal opgøres og følges løbende. Dette 

giver mulighed for at opgøre og styre flowet på medarbejderniveau og der skabes et 

vigtigt indblik i den enkelte medarbejders sagsstamme og flowet heri. Et vigtigt 

fokuspunkt er her, at sager faktisk lukkes i takt med, at de afsluttes, idet de ellers 

fremgår i den enkelte medarbejders sagsstamme. Ved at følge op på udviklingen i 

henholdsvis antallet af nye og lukkede sager skabes der indsigt i udviklingen i den 

enkelte medarbejders sagsstamme. En udvikling som kan bruges som et 

udgangspunkt for diskussioner omkring belastning, faglig praksis og udviklingen i 

sagsstammen. På voksensområdet er det særligt væsentligt at holde øje med, om 

borgere i midlertidige tilbud kan overflyttes til §85 bostøtte i egen bolig el. lign.  

  

3. Kommunikation, adfærd og politiske målsætninger  

Den indsamlede viden skal kommunikeres til medarbejderne stringent og relevant, bl.a. 

ved at nøgletallene aggregeres og gøres tilgængelige. Aggregering på hhv. afdelings-, 

team- eller medarbejderniveau kan give indblik i et specifikt forløb eller i fordelingen af 

opgaver og sammensætningen af sagsstammer. Dvs. der kan skabes et samlet billede 

af arbejdsbelastning eller udviklingstendenser, som kræver handling fra lederen eller 

medarbejderne. Dette skaber overblik og indsigt, mulighed for prioritering og kan 

hjælpe med at fokusere medarbejdernes indsats i retning af områdets mål. 

Medarbejderne får indsigt i hinandens og eget arbejde, og der skabes større 

gennemsigtighed, hvilket kan være med til at skabe forståelse, en oplevet relevans og 

en ansvarsfølelse for hinandens arbejde.  
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4. Omkostningsbevidst adfærd hos medarbejderne  

Forskning har vist, at skabelse af omkostningsbevidst adfærd hos medarbejderne kræ- 

ver, at økonomiske nøgletal kommunikeres med udgangspunkt i faglige værdier som 

vækker genklang hos fagpersonalet. Er der udelukkende fokus på værdier, bliver det 

for abstrakt, mens et primært fokus på økonomi med udgangspunkt i ledelsesmæssig 

accountability hurtigt opleves som fjernt og måske endda provokerende. Kobling af 

økonomi og faglighed på medarbejderniveau kan klæde medarbejderne på til at kunne 

foretage økonomiske vurderinger under hensyntagen til lovgivningens krav og de 

faglige mål. Dvs. træffe kvalificerede beslutninger, identificere afvigelser og deraf 

følgende behov for handling. På voksensocialområdet er det eksempelvis helt centralt, 

at medarbejderne har en forståelse for vigtigheden af, at der er en kobling mellem 

borgerens funktionsniveau (VUM-score) og den udgift der er forbundet med borgerens 

tilbud. Denne forståelse kan opnås ved, at medarbejderne indgår aktivt i arbejdet med 

at foretage økonomiske vurderinger i tæt kobling til de faglige vurdering der foretages i 

hverdagen. For at kunne træffe oplyste beslutninger, hvor økonomi og faglighed kobles 

tæt sammen, er det helt centralt, at ledere og medarbejdere kender til data om den 

konkrete sags forløb, omfang, historik og udgifterne forbundet hermed.  

 

5. Kompetencer  

Styring og opfølgning på data kræver kompetencer - både hos medarbejderne og 

ledelsen. Datadrevet styring er en relevant og uomtvistelig del af, hvad en leder bør 

kunne, og det kræver centrale ledelsesmæssige kompetencer. Lederne skal kunne 

anvende data i den løbende opfølgning og dialog med medarbejderne. Medarbejderne 

skal dog også forstå og se meningen i de mere økonomisk baserede nøgletal. Data 

skal kunne forstås for at kunne bruges. Derfor er det vigtigt, at også 

datamedarbejderne forstår og er i stand til at gå i dialog med medarbejderne om deres 

praksis. Dette på en sådan måde, at data giver mening og kan bruges af 

medarbejderne i hverdagen.  

 

6. Vær nysgerrig på egen praksis  

Gennem stringent brug af data kan der skabes et vedholdent fokus på specifikke 

indsatser, som kan sikre faglig kvalitet, en sammenhængende praksis og relevant 

feedback (både tids- og indholdsmæssigt). Medarbejdernes opbakning er central. 

Derfor skal dataindsigten bruges til at motivere og understøtte udviklingen af god faglig 

praksis. Opfølgningen og diskussionen af nøgletal skal bruges understøttende og 

motiverende til at forklare, tydeliggøre og hjælpe og ikke som et ledelsesmæssigt 

værktøj til fejlfinding og påpegning af fejl hos den enkelte medarbejder. Data kan på 

denne måde indgå som et vigtigt udgangspunkt for faglige diskussioner omkring 

praksis og kvalitet og målsætninger op området. Det er dog også en læringsproces, 

som viser løbende læring og at fokusset virker. En læringsproces hvor kvaliteten af 

statistikken stiger med tiden og brugen af det.  

 

7. Fokus på skabelse af retvisende datagrundlag  

Et særligt opmærksomhedspunkt er netop, at det eksisterende datagrundlag ofte ikke 

er retvisende. Arbejdet med datastyring kræver derfor et målrettet ledelsesmæssigt 

fokus på datavalidering og skabelse af retvisende datagrundlag. Dette kræver, at der 

ses på arbejdsgangene for dataregistrering. 

 

Realisering  

Det er grundlæggende erfaringen fra kommuner og forskning, at brugen af data i 

styringen af området giver bedst effekt, hvis det opfattes af rådgiverne som en 

understøttelse af deres socialfaglige arbejde med børn, unge og familier. I 

implementering og oversættelse af forslaget anbefaler KLK at der lægges vægt på 

netop det lærende og udviklende for den socialfaglige praksis. Det handler således 

også om at anvende pengene så godt som muligt, og med udgangspunkt heri tage de 

socialfaglige drøftelser på et systematisk og datainflueret grundlag. Dvs. der skal 

skabes en kultur hvor det er god socialfaglighed at bruge data i den faglige udvikling, 
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men at data ikke i sig selv er svaret men derimod grundlaget for socialfaglige 

drøftelser.  

 

Et særligt opmærksomhedspunkt er, at det eksisterende datagrundlag på området, ofte 

ikke er retvisende. Der kræves derfor et målrettet ledelsesmæssigt fokus på en solid 

konteringspraksis, som er i overensstemmelse med den autoriserede kontoplan, 

løbende datavalidering samt udvikling af retvisende datagrundlag. Det kræver, at der 

ses på arbejdsgangene for dataregistrering. Det er dog også KLKs erfaring, at selve 

implementeringen kan tilrettelægges med et kort sigt, hvor der indsamles de vigtigste 

data, og det drøftes, hvordan denne viden kan bidrage til at udvikle den socialfaglige 

praksis. På denne måde skabes der hurtigt succeser, som der kan tages 

udgangspunkt i ved udvidelse af brugen af data. 

 

Det er KLK’s erfaringen fra kommuner, der arbejder systematisk med brug af data, at 

det kræver, at der afsættes ressourcer direkte til denne opgave. For en del kommuner 

har dette været båret af en enkelt ildsjæl med kendskab til både brug af data og det 

socialfaglige område. Det er ligeledes erfaringen, at den vigtigste kompetence for 

opsamling og systematisering af data er viden om, hvordan dette gøres kombineret 

med en villighed til som minimum at sætte sig ind i de overordnede arbejdsprocesser i 

det socialfaglige arbejde.  
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8 Samlet overblik over besparelser 

 

Område / 
Forslagsnummer 

Emne Økonomisk potentiale (Mio. kr.) 
 
 

Børn, Familie og Dagtilbud 2019 2020 2021 Normering 

 Forslag 1   Lavere udgift pr. plads - Dagpleje  0,50 1,46 1,46  

 Forslag 2   Ændrede takster på dagtilbudsområdet  1,15 1,15 1,15 
 

 Forslag 3   Dagtilbud: Tilskud til pasning af egne børn  0,13 0,13 0,13 
 

 Forslag 4   Mulighed for forældrepasning kontra 
gæstedagpleje ved korttidssygdom   

0,04 0,04 0,04 
 

 Forslag 5   Ændrede åbningstider – Daginstitutioner   1,15   
 

 Forslag 6   Arbejdstilrettelæggelse og modulløsninger – 
daginstitutioner  

0,41 0,91 0,91 
 

 Forslag 7   Lukning i ferieperioder/fælles åbning i 
daginstitutioner og SFO  

0,50 0,70 0,70 
 

 Forslag 8   Fælles ledelse mellem to institutioner på fire 
daginstitutioner   

0,55 0,55 0,55 
 

 Forslag 9   Tidlig SFO – Daginstitutioner  0,70 0,70 0,70 
 

 Forslag 10   Samlet forslag til optimering af børn og 
familieområdet   

1,00 2,00 4,20 
 

 Forslag 11   Børne- og ungerådgivningen: Sænk 
normering i PPR med én medarbejder   

- - -  

 Sum 6,13 7,63 9,83  

Unge og Skole 2019 2020 2021 Normering 

 Forslag 12  

 Skolestruktur (3 mio. kr. i 2021 er estimat på 
bygninger, Faciliteter har regnet på 
forskellige muligheder)  

5,00 10,70 13,70  

 Forslag 13   Lærernes faktiske undervisningstid  1,70 4,10 4,10  

 Forslag 14   Tildeling til SFO  0,30 0,30 0,30 
 

 Forslag 15  
 Styrkelse af almenmiljøet - tidlig indsats og 
inklusion  

0,21 0,50 0,50 
 

 Forslag 16  Reduktion af tilgang til ressourceforløb - - -  

 Forslag 17 

 Ændret tildelingspraksis for efterværn 
(besparelse er del af forslag under børne- og 
familieområdet) 

- - - 
 

 Sum 7,21 15,60 18,60  

Kultur, fritid og faciliteter 2019 2020 2021 Normering 

 Forslag 18   Fælles ejendomsservice  - - - 
 

 Forslag 19   Salg af kommunale ejendomme  - 2,80 2,80 
 

 Forslag 20   Reduktion af lejede ejendomme  - 0,50 0,75 
 

 Forslag 21   Puljebil-ordning  - - - 
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 Forslag 22   Behovsstyret tilgang til kommunale veje  ÷ 0,50 - 0,50 
 

 Forslag 23  
 Konkurrenceudsættelse af 
rengøringsopgaven  

- - - 
 

 Forslag 24   Reduktioner på biblioteksområdet  1,10 2,20 2,20 
 

 Forslag 25   Sognegårde og klubhuse  1,20 1,20 1,20 
 

 Forslag 26  
 Reduktioner af udgifter til stadions og 
idrætsanlæg  

1,56 3,10 3,10 
 

 Forslag 27   Reducere puljer  0,30 0,30 0,30 
 

 Forslag 28  
 Effektvurdering af "Frivilligcenter 
Kerteminde" og "Plads til alle"  

 
1,17 1,17 

 

 Sum 3,66 11,27 12,02  

Erhverv og Arbejdsmarked 2019 2020 2021 Normering 

 Forslag 29   Effektivisering af beskæftigelsesindsatsen  5,80 5,80 5,80 
 

 Forslag 30   Færre dagpengemodtagere  2,00 2,00 2,00 
 

 Forslag 31   Færre kontanthjælpsmodtagere  1,60 0,10 0,10 
 

 Forslag 32   Reduktion af tilgang til permanente ydelser  - - - 
 

 Sum 9,40 7,9 7,9  

Sundhed, Handicap og Rehabilitering 
 

2019 2020 2021 Normering 

 Forslag 33  
 Optimering af lønniveau og 
planlægningskapacitet på ældreområdet  

2,50 2,50 2,50 
 

 Forslag 34   Organiseringen af planlægningsarbejdet  - - - 
 

 Forslag 35   Omkostningsstruktur på plejeboliger  7,05 9,40 9,40 
 

 Forslag 36   Reduceret adgang til hjemmehjælp  1,50 1,50 1,50 
 

 Forslag 37  
 Samling af sygeplejen og yderligere 
anvendelse af delegeret sygepleje  

0,25 0,25 0,25 
 

 Forslag 38  
 Reduktion i omfanget af biler på 
ældreområdet  

- - - 
 

 Forslag 39   Effekt af velfærdsteknologi  - - - 
 

 Forslag 40   Reducerede udgifter til hjælpemidler  2,30 4,60 4,60 
 

 Forslag 41   Reduktion af teknisk personale  - - - 
 

 Forslag 42   Bedre styring via solidt datagrundlag  - - - 
 

 Forslag 43   Mere robuste dagtilbud  1,30 2,60 2,60 
 

 Forslag 44   Mere robuste botilbud  
 

3,80 3,80 
 

 Forslag 45  
 Øget brugerbetaling og effektivisering på 
madservice  

0,50 0,50 0,50 
 

 Sum 15,40 25,15 25,15  

Tværgående forslag 
 

Forslag 46  
 

 Kørsel og Befordring  0,25 0,75 1,00 
 

 Datadrevet styring - - -  
 

 Realistisk budgetlægning   - - - 
 

 Sum  0,25 0,75 1,00  

Samlet besparelsespotentiale 
 

I alt   42,05   68,30   74,50  
 

 


