
Notat 

Den 12. juni 2014 

Effektiviseringer 1 Børn og Unge 

Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at 
Aarhus Kommune skal finde effektiviseringer for yderligere 0,7 pct. af  

lønsummen fra og med 2015. I Magistratsafdelingen for Børn og Unge 
svarer det til 25,5 mio. kr . i 2015 stigende til 26,1 mio. kr . i 2016- 

2018. 

Herunder har rådmanden tilkendegivet, at der skulle ses på, om opga-

vevaretagelsen i Børn og Unge skal justeres med særligt fokus på de 
decentrale enheders behov. 

På den baggrund har der i foråret været igangsat en proces, hvor ef-
fektiviseringsmuligheder er blevet drøftet ad to omgange med følgen-

de: 
• Forældreorganisationer 
• De faglige organisationer 
• Lederforeningerne 

Effektiviseringskravet er endvidere blevet drøftet på de enkelte områ-

ders ledermøder. Input fra disse møder er medtaget udarbejdelsen af 

forslag. 

Formålet med processen har været via dialog at undersøge, om der 
kan findes mere effektive måder at løse opgaverne på i Børn og Unge. 
På møderne har der således været fokus på, hvilke opgaver der frem-

adrettet skal løses, og om der er opgaver der kan løses på en anden 
måde eller som eventuelt ikke skal løses fremadrettet. 

Samspil mellem effektiviseringskrav og Børn og Unges opgave-

sammensætning 

Når Byrådet vedtager besparelser i de enkelte magistratsafdelinger, er 
det sædvanligvis med afsæt i den samlede serviceramme eller løn-
sum. I Børn og Unge er en meget stor del af rammen og lønudgifter-
ne, decentralt forankret på ydelser som relaterer sig direkte med børn 
og unge. 

Konkret er der ca. 9.500 fuldtidsstillinger i Børn og Unges decentrale 
afdelinger (FU, dagtilbud og skoler). Langt størstedelen af disse med-

arbejdere arbejder med ydelser direkte rettet mod børn og unge. 

I den centrale forvaltning er godt 420 ansat som sundhedsplejersker, 
PPR-team, tandplejen, børn- og ungelæger, opsøgende medarbejdere, 
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sprogkonsulenter med videre. Disse medarbejdere er centralt foran-
kret, men arbejder med ydelser som er direkte målrettet børn og un-
ge. 

Herudover er der ca. 300 medarbejdere 1 Børn og Unges centrale for-
valtning som varetager understøttende driftsopgaver, pædagogiske 
udviklingsopgaver, tilsyn, politisk betjening med mere. Disse medar-

bejdere løser således understøttende bistand til kerneydelsen, men 
har ikke direkte kontakt til børn og unge. 

Børn og Unge er således præget af at en meget stor del af ressourcer-
ne er rettet mod børnerelaterede ydelsen. Budgetreduktioner der ta-
ger udgangspunkt i det samlede budget giver således store udfordrin-
ger i forhold til friholdelse af det decentrale niveau ved gennemførelse 
heraf. 

Børn og Unge har løbende effektiviseret. Der er således alene siden 
2010 fundet besparelser/effektiviseringer i den centrale forvaltning på 

ca. 20 pct. Decentralt er der gennemsnitlig foretaget budgetreduktio-
ner på ca. 11 pct. 

Forslag til budgetreduktioner/effektiviseringer i Børn og Unge 

på godt 25 mio. kr . 

En proportional fordeling af budgetreduktionen efter lønsum ville have 
medført følgende fordeling på hovedområderne i Børn og Unge: 

Fordelingen af de 0,7 pct.1B2015-18 

(1.000 kr. netto) 
~..,. 

2015 2016 2017 2018 

Dagtilbud inkl. dagplejen 9.176 9.363 9.400 9.400 

Skoler, undervisning (inkl. special- 

skoler mv.) 

11.738 11.977 12.024 12.024 

Skoler, SFO 1.307 1.334 1.339 1.339 

FU-området 1.244 1.269 1.274 1.274 

Tandplejen 524 535 537 537 

Sundhedsplejen 243 248 249 249 

PPR (tidligere decentralt) 207 211 212 212 

Fælles funktioner 1.077 1.099 1.104 1.104 

I alt 25.516 26.037 26.139 26.139 

I det følgende fremlægges forslag til, hvordan der kan reduce-
res/effektiviseres for godt 25 mio. kr . i Børn og Unge. Forslagene er 
udarbejdet med afsæt I de drøftelser som har været med forældreor-
ganisationer, faglige organisationer og leder-foreningerne. Herudover 
er forslagene vurderet i relation til resultaterne af den interne bruger-

tilfredshedsundersøgelse, ligesom regnskabsresultatet er finkæmmet 
med henblik på at finde varigt mindreforbrug. 
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Mio. kr. 

pr. ar 

6,8 

I alt 26,3* 

Ad kategorj 

Budgetreduktioner i den centrale administration (heraf 

1,0 mio. kr . vedrørende PPR, sundhedspleje og tand-

pleje) 

øvrige budgetreduktioner uden direkte decentral kon-

sekvens 

Budgetreduktioner decentralt 

Reduktion af sygefravær 

1 

2 7,0 

7,8 

4 4,7 

Generelt har der som tidligere år været et gennemgående ønske om, 

at arbejdet direkte med børnene og de unge berøres mindst muligt. 

Der har dog også været fokus på, at det er vigtigt, at fællesfunktio-

nerne fortsat kan understøtte de decentrale enheder - både i forhold 

til drift og i forhold til særlige udfordringer. 

Forslaget indebærer, at en relativ stor andel af besparelsen findes på 

den centrale administration. Der er således foreslået besparelser sva-

rende til gennemsnitligt 3,14 pct. af  budgettet i den centrale admini-

stration (Fælles Funktioner). Dette svarer til at der findes effektivise-

ringer for over 5 gange den proportionale fordeling - eller 6,01 mio. kr . 

den centrale administration (hvoraf 0,23 mio. kr . er i forbindelse med 

reduktion af sygefravær). Dette svarer til, at 23 pct. af  den samlede 

besparelse på ca. 26 mio. kr . findes i den centrale administration. 

Den øvrige del af forslaget er ligeledes med fokus på, at kemeydelsen 

skal rammes mindst muligt. Forslagene omfatter udover den centrale 

administration også den decentrale adminIstration, fællesposter, alle-

rede realiseret mindreforbrug, fortsat reducering af sygefravær med 

mere. 

Forslagene er beskrevet med afsæt i nedenstående kategorier: 

*) Her er forudsat en lidt større besparelse end vedtaget, da der vil være brug for Ind-

fasningsmidler samt investeringer jf. forslaget om administrative fællesskaber som skal 

afskrives og forrentes 

Nedenfor er et kort beskrivelse af de enkelte forslag under hver af de 

fire kategorier. 

Ad 1: Budgetreduktioner i den centrale administration 

Samlet foreslås effektiviseringer i den centrale admInistration for 5,82 

mio. kr . (eksklusIv budgetreduktion som følge af mindre sygefravær) 

Ligeledes foreslås effektivisering/besparelse på 0,7 pct. af  budgettet i 

administrationen af de decentrale ydelser, som er forankret centralt 

(PPR, sundhedsplejen og tandplejen), hvilket svarer til 1,0 mio. kr . 
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Samlet set foreslås der effektiviseringer i dette bilag for 6,82 mio. kr . 

Eventuelle indfasningsmidler I nedenstående forslag tages af den en-

kelte afdelings eget budget eller opsparing. 

Ved udarbejdelse af forslagene er der lagt vægt på i videst mullg om-

fang at friholde områder, hvor fællesfunktionerne understøtter decen-

tralt med specialistviden. 

Tabellen opsummerer kort de forventede budgetreduktioner i de en-

kelte forslag. Herefter er der en mere uddybet beskrivelse af hvert 

enkelt forslag. 

11Forsiag Arlig budgetreduktion 

mio. kr .) 

Ledelsessekretariate og økonomisk sekretariat 0,43 

Fællessekretariatet 0,42 

Økonomiafdelingen 0,75 

IT-afdelingen 0,45 

Pladsanvisningen 0,32 

HRKT 0,74 

Pædagogik og integration 0,93 

PPRS 0,98 

Sundhed og Trivsel 0,80 

I alt central administration 5,82 

Tandplejen 0,54" 

PPR 

sundhedsplejen 

I alt administration decentrale ydelser 1, 

I alt 6,82 

Ledelsessekretariatet og økonomisk sekretariat 

Der findes budgetreduktioner for 0,43 mio. kr . 

I forbindelse med tidligere effektivisering og stillingsnedlæggelse i 

Økonomisk Sekretariat blev der bibeholdt 0,35 mio. kr . til køb af 

fremmede tjenesteydelser som kompensation herfor. Der har ikke 

været gjort brug heraf, hvorfor det foreslås, at budgettet fjernes. 

De resterende 0,076 mio. kr . findes ved reduktion af fællesposterne i 

de to sekretariater med 3 pct. (herunder midler afsat til servicering af 

Børn og Unge Rådet samt Børn og Unge- udvalget) 

Forslaget medfører ingen yderligere personaleændringer. 
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Fællessekretariatet  

Der findes budgetreduktioner for 0,42 mio. kr . 

Besparelsen kommer til at bestå af konvertering af en sektionsleder-
stilling til en medarbejderstilling som kan varetage nogle af de opga-
ver der tidligere har ligget hos sektionslederen. Den ledelsesopgave 
der ligger hos sektionslederen, vil fremadrettet blive løst af kontorche-

fen. 

I forlængelse af nyt kursusadministrationssystem, nye opfølgnings-
værktøjer samt øget digitalisering i øvrigt gennemføres administrative 
effektiviseringer svarende til 0,31 mio. kr . 

Derudover findes der på fællesposterne en reduktion i budgettet på 
0,11 mio. kr . vedr, primært tryksager, blanketter med mere. Denne 
reduktion skal blandt andet ses i sammenhæng med øget digitalise-

ring. 

Forslaget medfører ingen yderligere personaleændringer. 

Økonomi  

Der findes budgetreduktioner for 0,75 mio. kr . 

Med etablering af flere administrative fællesskaber (se senere) lokalt 

bliver der færre enheder, der skal understøttes fremover. De admini-
strative fællesskaber forventes ligeledes at medføre en øget speciali-
sering og dermed et kompetenceløft decentralt. 

Samtidig med at der etableres flere administrative fællesskaber, er 

der ligeledes opgaver som ophører mens andre opgaver ændres. 
Der har i de seneste år været krav om kvartalsvis opfølgning på det 
specialiserede socialområde samt krav om udarbejdelse af et forventet 
regnskab for 1. kvartal. Fra 2014 er dette krav ophævet, således op-
gaven ikke længere er påkrævet. 

Ændringer som følge af nye eller forbedrede IT systemer eller hjælpe-

værktøjer betyder derudover, at nogle arbejdsopgaver bliver mindre 
tidskrævende. 

Forslaget medfører personaleændringer på - 1,5 stillinger. 

IT 
Der findes budgetreduktioner for 0,45 mio. kr . 

Det foreslås, at der udmøntes en rammebesparelse på 0,38 mio. kr . 
Rammebesparelsen findes ved fortsatte effektiviseringer og tekniske 
omlægninger der i videst muligt omfang ikke påvirker brugerne. Som 
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følge af omlægninger i den tekniske infrastruktur, som følge af opret-
telsen af FIT, omlægning til ny kontoplan og tilhørende revurdering af 
afregningsmodel med videre vil den konkrete udmøntning først blive 
fortaget senere på året 

Den nye printløsning hos Konica Minolta forventes at give en besparel-
se på ca. 0,07 mio. kr . årligt i forhold til den tidligere udgift til Canon. 

Når printerne skal udskiftes, forventes prisen pr. kopi/print at falde, så 
det kan medfinansiere en udskiftning. Beløbet omfatter Grøndalsvej 2. 

Pladsanvisningen  

Der findes budgetreduktioner for 0,32 mio. kr . 

Pladsanvisning og Elevadministration forventer at gennemføre yderli-

gere forenklinger af afdelingens administrative procedurer i forbindel-
se med udvikling af de digitale løsninger. Dette gælder blandt andet 
forenkling af procedurer for skole og SFO-Indskrivning (0,2 mio. kr .). 

For det andet effektiviseres via forenklede regler for Frit Valg-

ordningen (via hvilken forældre kan få tilskud til privat børnepasning), 
så denne i højere grad følger de retningslinjer, der er for indmeldelse i 
dagtilbuddene med indmeldelse d. 1. eller d. 16. og udmeldelse d. 15. 
og den sidste dag i måneden. Herved kan der spares på administrati-
onen (0,05 mio. kr .). 

Herudover effektiviseres der ved reducering af indsatsen på efterregu-

lering og slutligning. Forslaget vil medføre en forlænget sagsbehand-
lingstid. I forhold til slutligning vil ændringen betyde, at hvor borgeren 
i dag modtager slutligning indenfor et år efter de har modtaget til-
skuddet, vil der fremover kunne gå længere tid, førend familien præ-

senteres for et efterbetalingskrav. Forslaget forventes ikke at få kon-
sekvenser for efterreguleringsbeløbet (0,07 mio. kr .). 

Forslaget medfører personaleændringer på - 0,7 stillinger 

HRKT 

Der findes budgetreduktioner for 0,74 mio. kr . 

Den administrative bistand vedrørende rådgivning af decentrale ledere 
om fortolkning af overenskomster og lokalaftaler, samt support i for-
hold til lønsager og klagesager over KMD BPO effektiviseres. Ydermere 
effektiviseres interne arbejdsgange i HRKT (0,4 mio. kr .). 

Herudover findes budgetforbedringer ved fremover at afregne alle 
decentrale kurser i forhold til LokalIntra (SkoleIntra, BørneIntra samt 
UIA-Intra) samt understøttelse af lokal strategiudvikling i kommunika-
tion inklusiv medgået tid, hvilket ikke er tilfældet i dag. Såfremt efter- 
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spørgslen falder tilpasses udgiftssiden. I dag betaler deltagerne alene 
for udgifterne til kursusadministration, forplejning og lokaler. Delta-
gerudgiften vil blive forøget med 200 kr. pr. deltager pr. kursusdag 
(0,34 mio. kr .). 

Forslaget medfører personaleændringer på - 1 stilling. 

Pædaaoaik oa Intearation  
Der effektiviseres for 0,93 mio. kr . i 2016-2018. 

I 2015 effektiviseres for 0,66 mio. kr . grundet indfasning på 0,27 mio. 
kr. Indfasningsmidlerne finansieres internt i Pædagogik og integration 

(PI). 

Som følge af færre RULL- midler fremover foreslås det, at den pæda-
gogisk faglige procesunderstøttelse fra PI vedrørende RULL-projekter 

ophører. Den arkitektfaglige bistand fastholdes, mens PI's understøt-
telse fremover varetages af den decentrale ledelse (0,48 mio. kr .). 

Herudover foreslås omlægning og effektivisering af den generelle ad-
ministrative understøttelse - blandt andet i forhold til praktikpladsord-
ninger samt som følge af investering i nye it-værktøjer til sprogvurde-
ringer, sprogscreeninger og læringshjul (0,45 mio. kr .). 

Forslaget medfører personaleændringer på - 2,0 stillinger. 

PPR og Specialaædagogik  
Der findes budgetreduktioner for samlet 0,98 mio. kr . 

For det første effektiviseres ved øget fokus på digitalisering og elek-
tronisk kommunikation med borgerne. Indførelsen af nye IT-systemer, 
herunder nyt styringsværktøj for de centrale afdelinger samt øget di-
gitalisering generelt indebærer, at der vil ske en opgavereduktion in-
denfor de opgaveområder, hvor de nye værktøjer og digitaliseringen 
reducerer tidsforbruget til opgaverne (0,25 mio. kr .). 

For det andet effektiviseres ved omlægning af PPR og Specialpædago-
giks deltagelseiTUS (Tværgående Ungesamarbejde) og det tværma-
gistratslige samråd, der er etableret i samarbejde med MSB. Det fore-
slås, at indsatsen omlægges, således at PPR deltager ved konkrete 
enkeltsager i de nævnte fora, samt at det tværgående koordinerende 
samarbejde i højere grad vil blive sikret via temagrupperne under 
"Styregruppen for samarbejde mellem MBU og MSB" (0,33 mio. kr .). 

For det tredje effektiviseres ved reduktion af PPR og Specialpædago-
giks varetagelse af vejledning og visitation i forbindelse med den cen-
trale hjælpemiddelfunktion. Det foreslås, at indsatsen effektiviseres. 
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Netto sker der en stillingsreduktion på 0,8 stilling ud af 1,5 stilling, og 
der vil blive fordelt opgaver i relation til hjælpemidler ud på øvrige 
faggrupper (0,4 mio. kr .). 

Forslaget medfører personaleændringer på -1,8 stillinger. 

Sundhed og Trivsel  

Der findes budgetreduktioner for 0,8 mio. kr . 

For det første effektiviseres via nedlæggelse af 0,8 administrativ stil-
ling (målrettet kommunikation) og overflytning af resterende 0,2 stil-
ling ud af samlet ca. 3,6 administrative årsværk i Sundhed og Trivsel. 

Forslaget medfører en omlægning og omprioritering af de eksisterende 
informations- og kommunikationsopgaver i Sundhed og Trivsel. I for-
slaget indgår en overdragelse af en række kommunikationsopgaver 

(svarende til ca. 0,2 årsværk) til Kommunikationsafdelingen. Kommu-
nikationsafdelingen samarbejder i forvejen med medarbejdere i hele 
Børn og Unge om blandt andet formidling, strategisk kommunikation 
med videre. 

Forslaget forventes at medføre, at de væsentligste kommunikations-
opgaver i Sundhed og Trivsel fortsat kan løftes inden for den samlede 
opgaveportefølje i Sundhed og Trivsel og via samarbejdet med Kom-
munikationsafdelingen (0,4 mio. kr .). 

For det andet effektiviseres ved en reduktion i Børn- og Ungelæge-
funktionen. Forslaget medfører nedlæggelse af 0,5 lægestilling ud af 
4,8 lægestillinger i børn- og ungelægefunktionen (herunder indgår 1,2 

i Basisteam) [1] . 

Udredningsarbejdet i kommunen i forhold til psykiske og trivselsmæs-
sige vanskeligheder hos børn og unge var blandt andet baseret på de 
relativt lange ventetider på blandt andet psykiatriske udredninger, der 

[1] 
Generelle bemærkninger vedr, læger i den kommunale sundhedsUeneste 

Efter ændringen af Sundhedsloven den 17. juni 2008, hvor det besluttes, at de obligatoriske to 

undersøgelser af skolebørn I hhv. ind- og udskoling fremadrettet kan varetages af enten sundheds-

plejerske eller læge, er der ikke i sundhedsloven krav om, at der skal indgå læger I den kommunale 

sundhedsUeneste. 

Der indgår kun i begrænset omfang læger i den kommunale sundhedstjeneste i de øvrige større byer 

I Danmark, 
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i en årrække har kendetegnet psykiatrien i eksempelvis Region Midt-

jylland. 

Med udgangspunkt i en beslutning truffet af Regionsrådet, er der i 
Region Midt pr. marts 2013 indført "straksvisitation" i Børne- og Ung-
domspsykiatrien i Region Midtjylland. Den Centrale Visitation sikrer, at 

alle henviste børn tilbydes en udredningssamtale inden 2 måneder fra 
modtaget henvisning. Dette sættes pr. 1/9 2014 ned til &I måned. 

Straksvisitationen har medført en generel nedbringelse af ventetider i 
Børne- og Ungdomspsykiatrien. Ventetiderne ventes yderligere forkor-

tet pr. september 2014. Konsekvensen ved reduktion af Børn- og un-
gelægefunktionen vil som følge heraf ikke resultere i øget ventetid for 
de pågældende børn (0,4 mio. kr .). 

Forslaget medfører personaleændringer på - 1,3 stillinger. 

Effektiviseringer i administration af decentrale ydelser, som er foran-

kret centralt 

Tandplejen, PPR og sundhedsplejen arbejder leverer ydelser decen-
tralt, men er ledelsesmæssigt og administrativt forankret centralt. Der 
er nedenfor forslag om at finde effektiviseringer på 0,7 pct. for disse 

enheder. 

Tandplejen  

Der effektiviseres for 0,54 mio. kr . 

På grund af nyere klinikudstyr på tandplejens storklinikker, samt æn-

dring af klinikstrukturen, hvor Tandplejen er gået fra mange behand-
lingsklinikker, til Forebyggelses- og undersøgelsesklinikker (FUT), til 
forebyggelsesrum, bliver der over tid mindre tandplejeudstyr, der skal 
vedligeholdes, derfor forventer Tandplejen at få færre udgifter til re-
paration af tandplejeudstyr. 

I forbindelse med at Tandplejen får bygget nye storklinikker indehol-
dende nyt klinikudstyr, bliver der mindre behov for indkøb af klinikud-

styr. Klinikudstyr der kan genanvendes fra disse klinikker, bliver flyt-
tet til andre klinikker, når der bliver behov for udskiftning af klinikud-

styr. 

Forslaget medfører ingen personaleændringer. 
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PPR og Specialpædaaogik 
Der effektiviseres for 0,21 mio. kr . 

Der har løbende været et øget fokus på digitalisering og elektronisk 
kommunikation med borgerne. Dette og indførelsen af nye IT-
systemer, herunder nyt styringsværktøj for de centrale afdelinger 
samt øget digitalisering generelt indebærer, at der vil ske en opgave-

reduktion indenfor de opgave-områder, hvor de nye værktøjer og digi-
taliseringen reducerer tidsforbruget til opgaverne (0,2 stilling). 

Psykologer/ Tale-Hørekonsulenter 

For det andet effektiviseres ved nedlæggelse af 0,1 psykolog stilling 
ud af ca. 28 psykologer og 0,1 tale-hørekonsulentstilling ud af ca. 25 
tale-hørekonsulenter. Dette indebærer at arbejdet for de berørte fag-
grupper i PPR-team fremover tilrettelægges med en mindre tilpasning 

i betjeningsdelen (0,2 stilling). 

Forslagene medfører personaleændringer på -0,4 stilling. 

Sundhed og Trivsel  
Der effektiviseres for 0,25 mio. kr . 

Det foreslås at finde besparelsen på sundhedsplejens samlede sekre-
tærdækning svarende til ca. 0,6 stilling. Besparelsen skal findes hvor 
Sundhedsplejen er i gang med at implementere digitale processer på 
en række tungere administrative områder. 

Forslaget medfører personaleændringer: - 0,6 stillinger. 
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Ad 2: Øvrige budgetreduktioner uden direkte decentral konse-
kvens 
Samlet set er der forslag til effektiviseringer for 7,0 mio. kr . 

Fælles for forslagene er, at de ikke dIrekte berører de decentrale en-
heder. 

Nedenstående tabel opsummerer kort den forventede effektiviserings-
gevinst i de enkelte forslag. Herefter er der en mere uddybet beskri-
velse af hvert enkelt forslag. De fleste af forslagene er baseret på 
regnskabsresultater og mindreforbrug. 

Forslag 

. 

Årlig budgetr'Mktion "'"' 

(mio. kr .) 

Reduktion af betalinger på IT 3,1 l 
Reduktion af puljer til tompladser i dagplejen 0,7 
Afskrivninger 0,6 
Tomdrift Kolt og Vejlby Skole 0,8 
Tidligere besluttet flytning 	af legepladsen 
Hjortensgade - Børnenes hus 

1,4 

Fællesposter mindreforbrug 0,2 
Sammenlægning af dagtilbud 0,2 
I alt 7,0 

Reduktion af betalinger Då IT 

Der er I de seneste år sket en effektivisering af driften på IT, herun-
der: 

• Mobiltelefoni og fælles telefoniudgifter 
• Lavere regning fra BAIT på driften 

Effektiviseringerne betyder, at det er muligt at reducere de takster 
som centrale og decentrale enheder betaler for IT-understøttelse. 
Samlet set er der et takstfald på 3,1 mio. kr . De enkelte enheders 
budgetter vil blive reduceret tilsvarende. Reduktionen vil ske på de 
budgetter som tildeles til afholdelse af IT-udgifter. 

Reduktion af puljer til tompladser i dagolejen  

Der tildeles I dag støtte til at imødekomme særlige behov i dagplejen 
ved, at enkelte dagplejere har et, to eller tre børn færre indskrevet. 
På den måde kan der skabes rum til i en periode at varetage særlige 
opgaver. 

På dagplejeområdet findes derfor en pulje til bevilling af "tompladser." 
Pladser tildeles dagplejere, der modtager børn med særlige behov for 
en nærmere bestemt periode. Tildelingen sker efter individuel vurde-
ring hos PPR og ofte I samarbejde med børn- og ungelægeme. 
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Den gruppe af børn, der tildeles støtte i form af en tomplads i dagple-
jen, ville alternativt typisk blive tildelt støtte i en vuggestueafdeling i 
et dagtilbud. 

Udgifterne til tompladser skal derfor ses i sammenhæng med udviklin-
gen i udgifter til børn med særlige behov generelt. Samtidig har det 
samlede antal børn i dagtilbud og dagpleje naturligvis også betydning 
for udgifterne på området. 

De seneste år har der været mindreforbrug til tompladserne, hvilket 
blandt andet skal ses i lyset af det faldende antal børn i dagpleje. Det 
foreslås på den baggrund at puljen reduceres fra 1,8 mio. kr . til 1,1 
mio. kr. svarende til 0,7 mio. kr . brutto årligt fra 2015 og frem 

Tilpasningen vil kunne ske, uden at påvirke det nuværende serviceni-
veau. 

Afskrivninger 

På de decentraliserede områder har magistratsafdelingerne selv an-
svaret for afskrivningerne af uerholdelige tilgodehavender på området. 

Afdelingerne er typisk kompenseret ved en rammeforøgelse svarende 
til gennemsnittet af de seneste tre års afskrivninger. 

Ansvaret er udlagt med henblik på at skabe den rette incitaments-
struktur for inddrivelse. Børn og Unges ramme er kompenseret med 
0,6 mio. kr. Denne foreslås nu at indgå som bidrag til effektiviserin-
ger, idet de enkelte afdelinger/institutioner herefter som udgangs-
punkt skal bære udgiften til afskrivninger som de er involveret i. Så-
fremt ansvaret ikke entydigt kan placeres, vil der blive reguleret via 
en procentvis reduktion i den samlede udmelding for det efterfølgende 
år. 

Tomdrift Kolt og Vejlbv Skole  

Byrådet vedtog i december 2012 at nedlægge Kolt og Vejlby skole. 
Indtil skolerne afhændes vil der være udgifter til bygningsdrift. Ved 
afhændelse vil disse udgifter bortfalde. 

Beregningsteknisk er det her forudsat, at skolerne sælges ultimo 
2016, hvorefter mindreudgiften på 0,8 mio. kr . opnås. 

Tidliaere besluttet flytning af legepladsen Hjortensgade - Børnenes  

hus 

Byrådet vedtog 26. juni 2013 en flytning af den pædagogisk ledede 
legeplads i Hjortensgade til Børnenes 3ord i Thunøgade samtidig med, 
at de bygningsmæssige rammer i Thunøgade forbedres inden for en 
økonomisk ramme på 3 mio. kr . Baggrunden herfor var en beslutning 
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om salg af arealet ved Saltholmsgade/Hjortensgade til brug for blandt 
andet finansieringen af "Kultur på skinner". 

Budgettildelingsmæssigt gives et grundtilskud til hver fysisk enhed, 

hvor der er en pædagogisk ledet legeplads. Til legepladsen i Hjortens-
gade er der givet et årligt grundtilskud på 1,4 mio. kr . som bortfalder 
ved flytningen. I stedet for at fordele dette beløb ud til alle FU-

områder foreslås det, at beløbet indgår til delvis dækning af finansie-
ringskravet. 

Fællesooster mindreforbruct 

På møde med de faglige organisationer er fællesposterne blevet gen-
nemgået. Der blev på mødet peget på, at der kan reduceres/fjernes 
budget fra nedenstående to fællesposter: 

1. Reduktion af budgettet til alkoholbehandling: 

Der er budgetlagt med 100.000 kr. på undervisningsområdet og 
200.000 kr. på dagtilbudsområdet. Budgetposten reduceres, så der 
fremadrettet er 50.000 kr. på henholdsvis undervisningsområdet og 
dagtilbudsområdet. Der har frem til nu været et mindreforbrug på 
budgetposten, hvorfor den foreslås reduceret. 

2. Fjernelse af budget til idrætsdag: 

Der er for nuværende afsat 42.000 kr. til fælles idrætsdag på skoler-
ne. Denne afholdes ikke længere, hvorfor beløbet kan fjernes. 

Sammenlægning af dagtilbud  

Der er igangsat en proces omkring at fusionere Holme og Rundhøj 

dagtilbud. Der er fremsendt en indstilling til byrådet herom. Dette vil 
medføre en besparelse på netto 0,2 mio. kr . årligt. Disse midler fore-
slås at indgå til indfrielse af effektiviseringskravet. 
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Ad 3: Budgetreduktioner decentralt 

Samlet foreslås der budgetreduktioner decentralt for 7,8 mio. kr . 

De decentrale budgetreduktioner er foreslået med afsæt i , at redukti-
oneme som udgangspunkt ikke påvirker de direkte børnerelaterede 
ydelser. Der er således taget afsæt i den decentrale administration 
samt et forventet mindreforbrug af to fælles poster som konsekvens 
af folkeskolereformen. 

Tabellen opsummerer kort den forventede effektiviseringsgevInst i de 
enkelte forslag. Herefter er der en mere uddybet beskrivelse af hvert 
enkelt forslag. 

Forsiag Årlig budgetreduktion 

min. kr .) 

Administrative lokale fællesska- 
ber 

4,8 

Afledte konsekvenser af folkesko- 
lereformen vedrørende opgave-
bestemte ressourcer 

1,8 

Afledte konsekvenser af folkesko- 
lereformen vedrørende nedjuste-
ring af pædagogisk ventetid på 
modtagerskoler 

1,2 

I alt 7,8 

Administrative fællesskaber lokalt 

Der foretages en budgetreduktion på 4,8 mio. kr . årligt. 

Administrative fællesskaber kan være med til at understøtte den fagli-
ge røde tråd i 0-18 års perspektiv og kan eventuelt også medvirke til 
understøttelse af fælles anvendelse af ressourcer på andre områder. 

Administrative fællesskaber kan derudover medvirke til en generel 
decentral specialisering og kompetenceudvikling, mindre lokal sårbar-
hed ved eksempelvis sygdom og opsigelser. Dette vil både reducere 

behovet for central understøttelse samt bidrage til en samlet effektivi-
sering I de enkelte lokaldistrikters administrative opgavevaretagelse. 

De administrative fællesskaber kan således også ses som et tiltag til 
at effektivisere og reducere den samlede administrative opgave cen-
tralt som decentralt. Jævnfør forlig om FU-strukturen den 5. april 
2014 - og efterfølgende den 4. juni 2014 - indgår FU-området ikkeI 
forslaget, da der forventes etableret selvstændigt administrativt fæl-
lesskab på dette område. 
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Der er gennem vedvarende fokus på Børn og Unges driftsstrategi ble-
vet skabt de værktøjsmæssige og organisatoriske rammer, der er 
nødvendige for at etablere de administrative fællesskaber. Dette har 
betydet, at der på lokal opfordring i 2013 blev gennemført et pilotpro-
jekt om lokalt funderede administrative fællesskaber med henblik på 
at afdække, hvordan de administrative opgaver kan løses i fællesskab 
mellem skole og dagtilbud i de enkelte lokaldistrikter. 

Pilotprojektet, der omfattede 5 lokaldistrikter, peger på, at der er 
skabt en organisatorisk ramme, som giver bedre betingelser for admi-
nistrativt samarbejde mellem skoler og dagtilbud. Erfaringerne fra 
projektet peger således på, at en samling af de administrative opga-
ver vil have flere positive effekter. Først og fremmest knytter der sig 
en direkte effektiviseringseffekt til samlingen, men der er også peget 
på potentielle kompetence-, og kvalitetsforbedringer på specielt løn-

og økonomiområdet. 

Der er i pilotprojektet ikke direkte lavet tidsstudier omkring hvilken 
konkret effektivisering og mindreudgift der kan forventes ved opret-
telsen af det administrative fællesskab. Dette skyldes blandt andet at 

der i pilotprojektet har været forskelle i, hvilken administrativ porte-
følje der blev samlet samt at pilotprojektet først og fremmest skulle 
afdække, hvilke fordele og muligheder der kunne anvendes lokalt ved 
en samling. 

Med administrative fællesskaber på decentralt niveau sker der en 

samling af en række administrative opgaver for skoler (undervisning 
og SFO) samt dagtilbud og eventuelt specialinstitutionerne. Det er 
primært økonomiopgaver som eksempelvis økonomiopfølgning, bogfø-
ring og indkøb, samt løn- og personale administration som blandt an-

det indberetning i lønsystem af nye medarbejdere. 

Med oprettelse af administrative fællesskaber, gives det en anledning 
til lokalt at se på de yderligere administrative og tekniske områder 
(teknisk serviceledere, IT-medarbejdere og lignende) med henblik på 
om der eventuelt med fordel kan laves samdrift lokalt. Dette skal vur-
deres lokalt, med udgangspunkt i de kompetencer der samlet set er til 

stede på de enkelte enheder i lokaldistriktet. 

På det decentrale niveau pr. lokaldistrikt vil der typisk være 4-5 an-
satte som i dag arbejder med administrative opgaver i de relevante 
tilbud (skole og dagtilbud). Dvs, en samlet direkte administrativ udgift 
på 1,5 - 2 mio. kr . 

På baggrund af pilotprojektet antages det, at der med samlingen i 
administrative fællesskaber frigives ressourcer svarende til ca. 

110.000 kr. (ca. 5-7 pct.) årligt i hvert af de 46 lokaldistrikter - en 
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samlet (brutto)besparelse på 5,1mio. kr . årligt. Besparelsen foreslås 
fordelt med 25 pct. til dagtilbuddene og 75 pct. til skolen svarende ca. 
til den relative fordeling af administrative personaleressourcer i hen-
holdsvis dagtilbud og skole. 

Besparelsen udmøntes som en reduktion I budgetrammen for det en-
kelte tilbud. Det vil sige, at der ikke grundlæggende ændres i budget-
tildelingsmodellerne til henholdsvis skoler og dagtilbud, men at der 
indregnes en administrativ besparelse på 27.500 kr. pr. dagtlIbud sva-
rende til ca. 2 timer i grundtildelingen pr. dagtilbud. Besparelsen ud-
møntes tilsvarende på SFO. De resterende 55.000 kr. udmøntes pr. 
skole, på tildelingskriterIerne til det administrative personale. 

Udover de 46 dagtilbud, der indgår ovenfor vil der ligeledes være ef-
fektiviseringer på de kommunale dagtilbud, hvor der ikke er et direkte 
sammenfald mellem dagtilbud og skole i lokaldistriktet Her vil ud-
gangspunktet være, at der lokalt kan laves aftaler med udgangspunkt 

at der kan være flere dagtilbud med i det enkelte administrative 
fællesskab. Der vil også være forudsat en besparelse på 27.500 kr. for 
disse dagtilbud. 

Derudover foreslås det, at de 32 selvejende institutioner, skal udmøn-
te den samme relatIve besparelse som de kommunale. Besparelsen på 
de kommunale institutIoner udgør I størrelsesordenen 0,1 pct. Af dag-
tilbuddenes samlede budget. Med et gennemsnitligt budget pr. selv-
ejende institutionsafdeling på ca. 5 mlo. kr . vil den konkrete besparel-
se pr. selvejende institution være på 5.000 kr. pr. institution. 

Besparelsen på 4,8 mio. kr . fremkommer således på føl ende vis: 
Tilbudstype M o. kr. 

Skoler- undervlsningsdelen 2,53 
SFO 1,27 
Dagtilbud inklusly selvejende 1,59 
Nettotakstkonsekvens dagtHbud -0,281 

NeLtotakstkonsekvens -0,35R 

I alt 4,75 

Det administrative arbejde centralt skal blandt andet understøtte ad-
ministrationen på 46 folkeskoler, 52 dagtilbud, specialinstitutioner, 
samt selvejende dagtIlbud, der fortsat har valgt den kommunale 
driftsunderstøttelse. 

Forslaget indebærer, at der vil være behov for at se på de bygnings-
mæssige rammer for etableringen af de administrative fællesskaber. 
Med et udgangspunkt, hvor der samlet set sker en reduktion må det 
forventes, at der vil blive frigjort areal samlet set, men der vil kunne 
være lokale udfordringer, som kan betyde, at der vil være et anlægs- 

Side 16 af 19 



behov i enkelte områder. Den konkrete udmøntning vil ske inden for 

Børn og Unges økonomiske rammer. 

Afledte konsekvenser af folkeskolereformen vedrørende opaavebe-

stemte ressourcer 

De opgavebestemte ressourcer er oprindeligt tiltænkt skoler med 

mange elever med dansk som andetsprog. Pengene er tænkt som en 

ekstra ressource til en lang række opgaver af særlig karakter, herun-

der lektiecafe. Set i lyset af folkeskolereformen og herunder indførel-

sen af obligatorisk lektiecafe og faglig fordybelse vil det være muligt 

at nedjustere ressourcerne til skolerne. 17 skoler har mere end 20 

pct. DSA-børn og modtager mellem 250.000 til 730.000 kr. Det fore-

slås, at nedjustere med 1,8 mio.kr . svarende til 24,3 pct. af  den sam-

lede pulje. Ovenstående vil først kunne få virkning fra skoleåret 

2015/16 og derfor indfasningsmidler i 2015 svarende til 7/12-dele. 

Afledte konsekvenser af folkeskolereformen vedrørende nedjusterino  

af pædagogisk ventetid på modtagerskole  

I forbindelse med henvisning af børn til modtagerskoler er der afsat 

midler til at etablere pædagogisk ventetid, herunder lektiecafe mv. til 

henviste elever på 0.-4. klassetrin, som skal vente på næste skole-

busafgang. Set i lyset af folkeskolereformen og den længere skoledag 

for eleverne vil det være muligt at nedjustere midlerne til pædagogisk 

ventetid på modtagerskoler. 20 skoler får i dag hver kr. 120.000 til 

etablering af ca. 2 timers pædagogiske aktiviteter pr. skoledag, hvilket 

svarer til en udgift på kr. 2,4 mio.kr . Det foreslås, at nedjustere puljen 

med 1,2 mio.kr . svarende til 50 pct. af  den samlede pulje. 
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Skoler 2.331 

Dagtilbud 1.822 

PPR 41 

SFO 260 

Tandplejen 104 

FU 247 

Central administration 

Årlig budgetreduktion 

(1000 kr.) 

214 

Sundhedsplejen 49 

Nettotakstkonsekvens dagbfbud .  

'Nettotakstkonsekvens SF0 

Nettoændring I driftsudgifter 4.671 

ed 

-324 

-73 

Ad 4: Reduktion i sygefravær 

Byrådet har fastsat måltal for reduktion af sygefraværet frem til og 
med år 2014. Med dette forslag forudsættes en yderligere reduktion i 
2015 og frem. Samtidig er der i forbindelse med regnskab 2013 afsat 
ekstra midler til at fortsætte den forstærkede indsats til at understøtte 
indsatsen for at nedbringe sygefraværet I MBU. 

Samlet foreslås der en budgetreduktion på 4,67 mio. kr . ved reduktion 
af sygefraværet med 0,5 dage om året. 

Fordelingen af budgetreduktionen er illustreret I nedenstående tabel. 

Sygefraværet I Børn og Unge har de seneste år udviklet sig som illu-
streret i nedenstående tabel. 

Hele BU 

Fraværs- 

dage 

Fraværsdage 

pr. ansat Perioder .  

Fraværs-dage 

pr. periode 

2008 220.454 19,6 36.697 6,0 

2009 212.267 18,4 38.479 5,5 

2010 202.025 16,9 37.540 5,4 

2011 198.655 16,9 36.262 5,5 

2012 181.851 16,2 33.838 5,4 

2013 170.169 15,5 34.525 4,9 

I alt er sygefraværet faldet 6,7 dage pr. ansat siden 2007. 

Med udgangspunkt i udviklingen i sygefraværet i perioden 2007-2010 
samt sygefraværsniveauet i sammenlignelige nabokommuner har By- 
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rådet vurderet, at sygefraværet i perioden 2011-2014 årligt kan redu-

ceres med ca. 0,4 dage pr. år pr. fuldtidsansat. Byrådets forventning 

er dermed at sygefraværet i 2014 og frem gennemsnitligt ligger 1,7 

dage under 2010 niveauet (16,94 dage pr. medarbejder). 

Nedenstående tabel viser, at det faktiske sygefravær ved udgangen af 

2013 ligger godt 0,19 dage under målet for 2013. 

„ 
2010 2011 2012 2013 2014 

mål for 

sygefravær 

16,94 16,54 16,14 15,69 15,24 

Faktisk 

sygefravær 

16,94 16,9 16,2 15,5 

Sygefraværet skal hvert kvartal i 2014 falde 0,04 dage i gennemsnit 

pr. medarbejder, for at nå Byrådets budgetmål om et gennemsnitligt 

sygefravær på 15,24 dage pr. medarbejder ved udgangen af 2014. 

Der er dermed i 2014 indlagt en besparelse på sygefraværet i de loka-

le budgetter som følge af Byrådets beslutning svarende til 0,25 syge-

fraværsdag mindre pr. medarbejder i forhold til 2013. 

Forslaget her indlægger en fortsættelse af denne udvikling i budgettil-

delingen, således at sygefraværet i 2015 forudsættes at falde til 14,74 

dage pr. ansat. 

Som tallene viser, er sygefraværet faldet med 0,7 dage pr. ansat de 

sidste 2 år, og sygefraværet er allerede de første to måneder af 2014 

faldet med 0,3 dage, hvorfor det vurderes, at måltallet for 2014 bliver 

nået, og at det er realistisk at kunne nå yderligere reduktioner i syge-

fraværet i 2015. 
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Notat 

Den 6. juni 2014 

Høringsliste effektiviseringer 

nternt i 	rri o 	U n 	e 

De enkelte skoler (MED-udvalg skolebestyrelser mv.) 

De enkelte område-MED 

Alle daqtilbud (MED-udvalg, forældrebestyrelser mv.), inkl, de selvejende dagtilbud 

Alle FU-tIlbud (MED-udvalq, forældrebestyrelser mv.) 

I-IMU 

Center for læring 

Syqehusundervisningen MED 

PPR (MED-udvalq) 
HU-Flex 

Sundhedsplejeenhederne (MED-udvalg) 
Stensagerskolen 

Langagerskolen 

Åbne ungdomsskoleklubber 
Specialbørnehaven Skovbrynet 

Klubberne Holme Søndergaard 

AdminIstrativt MED 

Pædagogisk MED 

HRKT MED 

Fa li e or arusati ner 

3F 

AC 

Aarhus lærerforening 

BUPL Aarhus 

FOA Aarhus 

Uddannelsesforbundet, sektionen for ungdornsskolelærere oq beskæftigelsesmedarbejdere 

Dansk Maqlsterforening 

HK Kommunal Ø 	• Iland 

Le erf reninger 

Aarhus Skolelederforening 

Aarhus SFO-lederforening 

FU-lederne i Aarhus (LFÅ) 

Lederforeningen for de administrative ledere 

Daqtilbudslederforeningen I Aarhus 

Lederforeningen for sociale klubber 

Lederforeningen for legepladserne 
Foreningen af 
Selveiende Dar1tibudsledere i Aarhus Kommune" fSDL Aarhus) 

Foreninger or anisationer og råd 

Foreningen af skolebestyrelser i Aarhus 

Skole og Forældre i Aarhus 

Forældrenævnet i Aarhus 

Børn og Unge-rådet 

Børn oq Unqe-byrådet 

Aarhus Kommune 
Børn og Unge 

MBU-Fællessekretariat 

Sagsnr, 13/044559-50 
Joumalnr. 
Sagsbeh. Stine Fiedler Rage 

Telefon 8940 2000 
Direkte telefon 
Fax 

E-mail str@aarhus.dk  
www.aarhus.dk  
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