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   Overslag 
2023

    Overslag 
2024

    Overslag 
2025

-1.942.005 -1.992.805 -2.077.639
-849.960 -861.021 -871.953

-2.791.965 -2.853.826 -2.949.592

745.221 743.305 740.366
56.627 56.627 56.627

663.462 663.462 663.462
755.664 760.852 770.193

6.400 6.400 6.400
298.591 297.749 299.102

9.826 10.033 10.033
99.117 99.117 99.117

2.634.908 2.637.545 2.645.300
49.039 108.960 170.631

-108.018 -107.321 -133.661
4.682 4.682 4.682

-103.336 -102.639 -128.979

0 0 0

0 0 0
-103.336 -102.639 -128.979

-2.727 -2.727 -2.727
-2.727 -2.727 -2.727

-106.063 -105.366 -131.706

-106.063 -105.366 -131.706
-7.915 -7.915 -7.915
64.628 64.628 64.628

2.318 2.318 2.318
-47.032 -46.335 -72.675

Samlet ændring af bundlinje i 2022: 1.252.000 kr.
Samlet ændring af bundlinje i 2023-2025: -200.000 kr.

Ændringer siden 20. august:
Vejafvandingsbidrag reduceret yderligere i 2022-2025 med 200.000 kr. til 800.000 kr.
(sag 15 til ØU den 7. september 2021)
Statsafgift vedr. udlodning fra HMN naturgas: bloktilskud reduceret med 1.452.000 kr. i 2022
(sag 18 til ØU den 7. september)

Anm.: Positive tal angiver udgift. Negative tal (-) angiver indtægt.
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Afdrag på lån (langfristet gæld) 64.628
Øvrige finansforskydninger 8.125

Ændring af likvide aktiver -58.872

Ændring af likvide midler
Resultat i alt -123.710
Optagne lån (langfristet gæld) -7.915

Resultat af forsyningsvirksomheder -2.727
C. RESULTAT I ALT (A+B) -123.710
FINANSIERINGSOVERSIGT

Resultat af det skattefinansierede område -120.983

B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER
Drift (indtægter - udgifter) -2.727

Anlægsudgifter
Anlægsudgifter i alt 0

(ekskl. forsyningsvirksomhed)

Jordforsyning i alt 0

Driftsresultat før finansiering -125.665
Renter mv. 4.682
Resultat af ordinær driftsvirksomhed -120.983

Teknik- og Miljøudvalget 98.589
Driftsudgifter i alt 2.629.536
Løn- og prisreserver

Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget 6.400
Økonomi- og Planudvalget 300.522
Beredskabskommission 9.624

Kultur- og Fritidsudvalget 56.627
Arbejdsmarkedsudvalget 663.462
Sundheds- og Omsorgsudvalget 748.604

Indtægter i alt -2.755.201
(ekskl. forsyningsvirksomhed)

Børne- og Undervisningsudvalget 745.708

Indtægter
Skatter -1.909.600
Generelle tilskud m.v. -845.601

Resultatopgørelse
Udgiftsbaseret      Budget

 2022
I hele tusinder

A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE
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OVERSIGT - DRIFTSØNSKER

Driftsforslag henvist fra fagudvalg/byråd 2022 2023 2024 2025

U-01 KFU. Styrkelse af de digitale medier på Ikast-Brande Bibliotek  150 150 150 150

U-02 BUU 21/4-21. Overgang fra dagpleje og vuggestue til børnehave 5.100 5.100 5.100 5.100

U-03 KFU. Vedligeholdelsespulje til kommunens kunst 300 300 300 300

U-04 BUU. Deltidspladser i børnehaver - NYT 800 800 800 800

Forslag i alt 6.350 6.350 6.350 6.350

Politiske driftsforslag 2022 2023 2024 2025

P-01 Sprogundervisnig til udenlandsk arbejdskraft 700 700

P-02 Unge Strategi 2.500 2.500 2.500 2.500

P-03 Borgerguide 701 701 701 701

P-04 Udskiftning af vores bilpark til elbiler over 5 år 75 575 950 1.325

Forslag i alt 3.976 4.476 4.151 4.526

Driftsforslag anbefalet af forvaltningen 2022 2023 2024 2025

A-01 Øget trivsel og kompetenceudvikling i fritvalgsområdet 3.756 3.756 3.756 3.756

A-02 Drift af tilbygning på Engparken 456 456 456 456

A-03 IT-systemer 2.543 2.458 2.458 2.458

A-04 Efterspørgselspulje handicap/psykiatri - REVIDERET 2.435 3.427 3.427 3.427

A-05 Demografipulje ældre 4.685 10.399 15.202 20.626

A-06 Demografipulje genoptræning 331 683 1.056 1.452

A-07 Demografipulje børn 0-2 år 437 437 962 1.180

A-08 Demografipulje børn 3-5 år 369 553 676 963

Forslag i alt 15.012 22.169 27.993 34.318

Driftsforslag fremsendt af foreninger/institutioner 2022 2023 2024 2025
F-01 Folkekirkens dagligstue – forhøjelse af årligt tilskud 38 38 38 38
F-02 Tilskud til Midtjyllands Lufthavn 650 650

Forslag i alt 688 688 38 38
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Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2022-2025 

  
1 Projektnavn: Efterspørgselspulje handicap/psykiatri  
  
 Politikområde: 8. Handicap og psykiatri (voksne)  
  
  
  
2 Baggrund for forslaget (sæt kryds):  Evt. begrundelse: 
 Lovpligtigt     
 Påtrængende nødvendig X   
 Værdifremmende    
    
 Forslag stillet af parti/gruppe (evt.) Administrationen  
  
  
3 Beskrivelse af forslaget: 
  

Fra 2020 er tildelingsprincipperne i forbindelse med budgetlægningen ændret, så området kun får 50% af 
den beregnede efterspørgselspulje som en betinget pulje til deres budget. 
 
I dette driftsforslag bedes der om, at de sidste 50 % af den beregnede efterspørgselspulje også tilføres 
budgettet som en betinget pulje. 
 
I forbindelse med beregningen af efterspørgselspuljen til budget 2022 er der opgjort nedenstående 
forventede samlet nye tilgange i Budget 2022: 

Nye tilgange i 2022  
(svarende til 100%) 

2022 2023 2024 2025 

4.870 6.855 6.855 6.855 

 
Overslagsårene er ikke udtryk for nye tilgange i disse år, men udelukkende helårseffekten for de nye 
borgere, der er kommet til i løbet af 2022. 
 
Grundet de nye tildelingsprincipper er det kun 50% af ovenstående, der medtages i budget 2020 og 
overslagsårerne. Herunder ses hvad der er lagt ind i de tekniske korrektioner: 
 

Efterspørgselspulje lagt i 
budget 2022-2025 
2022-priser (1.000 kr.) 

2022 2023 2024 2025 

2.435 3.427 3.427 3.427 

 
Demografipuljen er baseret på konkrete borgere (cpr.nr.) og det vil derfor betyde, at der ikke er ressourcer 
til ydelserne til alle de borgere, hvis behov er blevet vurderet. Hvis der ikke gives den beskrevne bevilling i 
forbindelse med budgetlægningen, vil der blive behov for løbende bevillinger. 
 
Hvis Ankestyrelsen træffer beslutning om en omgørelse af en sag, vil det ikke være muligt at foretage en 
ekstraordinær tilpasning, da disse vil have virkning fra afgørelsen træffes.  
 
Der henvises i øvrigt til demografinotatet, der indgår i budgetmaterialet. 
 

 Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter  +:udgifter): 
  2022 2023 2024 2025 
 Driftsudgift 2.435 3.427 3.427 3.427 
 Driftsindtægt     
  
 Netto 2.435 3.427 3.427 3.427 
  
 Nummerering af driftsforslag (laves af Økonomiafdelingen) A-04 
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Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudget 2022-2025 

  
1 Projektnavn: Deltidsplads i dagtilbud på 30 timer  
  
 Politikområde: 1. Dagtilbud til børn 0-5 år  
  
  
  
2 Baggrund for forslaget (sæt kryds):  Evt. begrundelse: 
 Lovpligtigt     
 Påtrængende nødvendig    
 Værdifremmende x   
    
 Forslag stillet af: Børne- og undervisningsudvalget  
  
  
3 Beskrivelse af forslaget: 
  

Udvalget har besluttet at oversende sagen til budgetforhandlinger. 
 
Se dagsordenspunkt på følgende sider. 

 Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter  +:udgifter): 
  2022 2023 2024 2025 
 Driftsudgift     
 Driftsindtægt 800 800 800 800 
  
 Netto 800 800 800 800 
  
 Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) U-04 
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3. Deltidsplads i dagtilbud på 30 timer

28.09.00-A00-15-19

Beslutning

Børne - og Undervisningsudvalget oversender sagen til drøftelse i forbindelse med kommende 
budgetforhandlinger for budget 2022

Behandlingsforløb

Børne- og Undervisningsudvalget 1. september 2021

Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at
 Børne- og Undervisningsudvalget træffer beslutning om de fire nuværende former for 

deltidspladser skal erstattes af en mere fleksibel deltidsplads på 30 timer pr. uge
 Børne- og Undervisningsudvalget træffer beslutning om finansieringsmodel. Hvis 

udvalget peger på finansieringsmodel B, via en fast tillægsbevilling, sendes sagen videre 
til budget

 en eventuel ændring træder i kraft fra 1. januar 2022.

Sagsfremstilling

Deltidspladser i dagtilbud
Forældre med børn i dagtilbud har siden 1. marts 2020 haft mulighed for at vælge mellem 4 
forskellige deltidspladser i vuggestuer og børnehaver:

 Deltidsplads på op til 30 timer om ugen i tidsrummet kl. 9.00-15.00
 Deltidsplads med en ugentlig fridag (4-dages modul)
 Deltidsplads på op til 30 timer pr. uge formiddag 
 Deltidsplads på op til 30 timer pr. uge eftermiddag 

I april var der indmeldt 65 børn på deltidspladser.

Deltidsplads på 30 timer pr. uge
Med baggrund i kommentarer, og ønsker til større fleksibilitet i deltidspladserne, fra 
forældrebestyrelser på dialogmøderne med Børne- og Undervisningsudvalget, har 
administrationen i samarbejde med dagtilbudslederne udarbejdet følgende forslag, som giver 
forældrene større fleksibilitet:

De 4 forskellige deltidspladser erstattes af én deltidsplads på op til 30 timer om ugen, som 

Anne Ravn Bach
Gert Bækgaard
Kasper Pauli Pedersen
Kirsten York Helms
Simon Vanggaard
Thomas Østergaard
Trine Meldgaard Kristensen

Page 1 of 3Sbsys dagsorden preview
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forældrene selv kan placere indenfor dagtilbuddets åbningstid. Forældrene får dermed mulighed 
for at aflevere deres barn før kl. 9 og hente efter kl. 15. Der vil stadigvæk, som i dag, være 
mulighed for at holde en ugentlig fridag eller at benytte pladsen om formiddagen eller om 
eftermiddagen, alt efter forældrenes behov. 

Bliver barnet afleveret senere end kl. 9, kan stuen eller gruppen være taget på tur, og så er 
barnet sammen med de børn og voksne, der er hjemme i dagtilbuddet. Der vil være enkelte 
arrangementer, som eksempelvis lejrture og overnatninger, som barnet kan deltage i udover de 
30 timer pr. uge. 

Hvis den større fleksibilitet for forældrene skal kunne lade sig gøre, uden at reducere 
serviceniveauet, vil det stadig være vigtigt at dagtilbuddene får fuld normering for alle børn. 
Hvis normeringen fastholdes, vil det være endnu et skridt på vejen til at opnå lovkravet om 
minimumsnormeringer i 2024.

Forældrebetalingen for en deltidsplads på 30 timer om ugen er 1.514 kr. pr.måned i børnehave 
og 2.519 kr. pr. måned i vuggestue. For en fuldtidsplads er prisen 2.076 kr. pr. måned i 
børnehave og 3.456 kr. pr. måned i vuggestue.

Administrationen anbefaler, at en eventuel ændring af modellen for deltidspladser træder i kraft 
ved årsskiftet.

Dagplejen
I dagplejen vil det fortsat kun være forældre på barsel eller forældreorlov, der har mulighed for 
at få en deltidsplads. Deltidspladser i dagplejen er en stor omkostning for kommunen, da den 
enkelte dagplejer ikke bliver aflønnet i forhold til antallet af indmeldte børn. En dagplejer er 
ansat på en fuldtidskontrakt (48 timer om ugen) med plads til 4 børn, og aflønnes med en fast 
løn, uanset hvor mange timer børnene er hos dagplejeren. 

Økonomi
Hvis modellen for deltidspladser bliver ændret, og dermed bliver mere fleksibel, må det 
forventes at give en øget efterspørgsel på deltidspladser. Der kan benyttes 24 deltidspladser i 
børnehave og 5 pladser i vuggestue på op til 30 timer om ugen indenfor den afsatte pulje på 
200.000 kr. pr. år. Den afsatte pulje vil derfor ikke kunne dække den mindre indtægt på 
forældrebetaling. 

Administrationens vurdering er, at den manglende indtægt vil vokse med 800.000 kr. til 
1.000.000 kr. Det svarer til en efterspørgsel på 125 deltidspladser i børnehave og 22 
deltidspladser i vuggestue, ca. 10 % af vores samlede antal pladser. Den manglende 
forældrebetalingsindtægt pr. børnehaveplads er på 6.182 kr. pr. år. og 10.307 kr. pr. år for en 
deltidsplads i vuggestue. Administrationens vurdering er baseret på tal fra andre kommuner 
eks. Lemvig, hvor 20 % af børnene bliver passet på modulpladser.

Finansieringsmuligheder
Børne- og Undervisningsudvalget skal beslutte, hvordan en mindre indtægt fra forældrebetaling 
for børn på en deltidsplads skal finansieres. Administrationen har udarbejdet 3 forslag.

A. Uændret økonomisk tildeling til det enkelte dagtilbud for alle børn uanset 
modulvalg - lønsummen bliver på området
Dagtilbuddene får samme økonomiske tildeling, lige meget om et barn er på en deltids- eller en 
fuldtidsplads. Forsøgspuljen på 200.000 kr., samt eventuelle uforbrugte midler fra puljen til 
pasning af egne børn, skal være med til at dække den mindre indtægt på 
forældrebetalingstaksten. Forsøgspuljen og eventuelle uforbrugte midler fra puljen til pasning af 
egne børn vil kunne dække en mindre indtægt på forældrebetalingstaksten svarende til ca. 40 
børnehavebørn på en deltidsplads. 

En eventuel manglende indtægt på forældrebetalingstaksten, udover det, der kan dækkes af de 
to puljer, følges løbende via usikkerhedsnotatet på de kvartalsvise budgetopfølgninger. Den 
manglende indtægt kan evt. dækkes via Børne- og Undervisningsudvalgets pulje. Børne- og 
Undervisningsudvalget vil blive holdt løbende orienteret om udviklingen.

Page 2 of 3Sbsys dagsorden preview
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B. Uændret økonomisk tildeling til det enkelte dagtilbud for alle børn uanset 
modulvalg - lønsummen bliver på området
Som mulighed A, blot med finansiering via en varig tillægsbevilling. Det betyder, at sagen 
sendes videre til budget. 

C. Tildelingsmodellen afspejler, om barnet er indmeldt på en deltids- eller 
fuldtidsplads
En lavere økonomisk tildeling til dagtilbuddene for de børn, der er indmeldt på en deltidsplads, 
vil mærkes som en besparelse ude i det enkelte dagtilbud. 

Eksempelvis vil 100 børnehavebørn, der går fra en fuldtids- til en deltidsplads på 30 timer, 
betyde en samlet besparelse på ca. 1.350.000 kr. for dagtilbuddene. 

Det enkelte dagtilbuds økonomi bliver vanskeligere at styre, da fordelingen mellem 
fuldtidspladser og deltidspladser kan skifte med en måneds varsel. Det giver desuden en 
styringsmæssig udfordring, da medarbejderne har ret til at kende deres arbejdstid 3 måneder i 
forvejen.

Dagtilbuddene mister økonomisk tildeling for hvert barn på en deltidsplads, men skal stadig 
have personale til at dække hele åbningstiden på 51 timer pr. uge. Besparelsen på tildelingen 
vil blive delt ud på alle dagatilbud med deltidspladser. Dagtilbuddene må dermed selv realisere 
besparelsen, som kun kan ske ved at reducere i personalets timetal. 

En differentieret økonomisk tildeling vil også betyde, at dagtilbuddene får en forskellig økonomi 
til rådighed, alt efter hvor mange børn, de har indmeldt på en deltidsplads. Det får betydning, 
da prisen ved køb af materialer og f.eks. leje af bus er den samme, men dagtilbuddets budget 
er mindre. De mindste dagtilbud vil kunne mærke det økonomisk allerede ved få børn på deltid. 

Budgetmæssige konsekvenser

Der anmodes om en udgiftsbevilling på 800.000 kr. vedrørende fordeling af midlerne, såfremt 
finanseringsmodel B vælges.

Underskrifter

Anne Ravn Bach
Gert Bækgaard
Kasper Pauli Pedersen
Kirsten York Helms
Simon Vanggaard
Thomas Østergaard
Trine Meldgaard Kristensen
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Anlægsønsker budget 2022-2025

Påtrængende nødvendige anlægsprojekter (1.000 kr.) 2022 2023 2024 2025

A-01 Bording Skole hal - Udskiftning af tag       3.700     

A-02 Udskiftning af vinduer i stueetage i Kongefløjen på Adm. Vest       1.000     

A-03 Udvendig belysning Ørbæklund          440     

A-04 Opgradering af elevatorer       1.000           1.000              362     250         

Sum       6.140           1.000              362             250    

Igangsatte anlæg fra 2021 med budget i overslagsår (1.000 kr.) 2022 2023 2024 2025

Børnebyøster      25.000     

Nye bygninger til autismetilbud       7.500     

Plejeboligstrategi (24 boliger v/Bøgildlund inkl. indskud i landsbyggefonden)      13.000     

Strukturplan Handicap- og psykiatriområdet      10.000     

Anlægspulje broer, herunder evt nedrivning af broer på den skæve bane       2.000           2.000           2.000     

Forbindelsesvej Brande Syd/Strukturplan       5.000           5.000     

Anlægspulje til fortovsrenoveringer       2.500           2.500           2.500     

Udskiftning af rendestensbrønde i forbindelse med kloakrenoveringer       2.000           2.000           2.000     

Pulje til Teknik- og Miljøudvalget       4.000           4.000           5.000     

Anlægspulje til medfinansiering af midtbyplaner Ikast       4.000           5.000           3.000     

Anlægspulje til medfinansiering af midtbyplaner Brande       2.000           5.000           1.500     

Anlægspulje til medfinansiering af projekter i de 4 byer       1.500           1.500           1.500     

Pulje til byrådet      10.000          60.500          55.000     

Pulje til renovering af genbrugspladser       2.000           2.000           2.000     

Sum      90.500          89.500          74.500                 -    
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Igangsatte anlæg, som pr. 30/6-2021 forventes overført til 2022 (1.000 kr.) 2022 2023 2024 2025

Skole i Brande          143     

Bording Skole - nye bygninger til autismetilbud       4.243     

Ikast - skole til børn med særlige behov      12.191     

Nybyggeri - børneterapi (Børneby Øster)          250     

Børnebyøster      12.938     

Vester Palsgaard Skovmuseum       1.000     

klosterlund Museum - fase 2            28     

Monument ved Engparken          100     

Pulje til Kultur- og Fritidsudvalget          798     

Bøgildlund, servicearealer       5.340     

Bøgildlund, boliger       8.858     

Strukturplan Psykiatri- og handicapområdet          500     

Anlægspulje medfinansiering af midtbyplaner Ikast       1.425     

Anlægspulje medfinansiering af midtbyplaner Brande       1.000     

Tilskudspulje - landsbyudvikling          242     

Borgerbudgettering          412     

Projektansøgninger          888     

Byfornyelse (netto) -        762     

Brande vandrehjem -     1.140     

Jordforsyning (netto)       5.697     

Forlængelse O. Vestergaard Poulsens Alle /Uhregårds Alle          809     

TMU19 - fortov Grøddevej       1.017     

LED belysningsprojekt       2.500     

Projekter fra budgetforlig       1.312     

Forstærkning/fornyelse af bro 19, Ejstrupholm       1.654     

Forbindelsesvej Brande syd / strukturplan       3.581     

Øvrige vejprojekter       1.993     

Nedgravede molokker ved boligforeninger          419     

Forbedringer på genbrugspladserne          544     

Sum      67.980                  -                  -                 -    
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Anlæg overslagsår fra budget 2021 (1.000 kr.) 2022 2023 2024 2025

Masterplan for kommunens skoler       7.500           7.500          12.500     

Sammenlægning af 2 afdelinger, Ejstrupholm Børnehus      10.000     

Cykelstipulje       2.000           2.000     

Vedligeholdelse af kommunale bygninger - pulje       2.000           3.000           5.000     

Sum      11.500          12.500          27.500                 -    

Andre anlægsønsker henvist fra fagudvalg/byråd 2022 2023 2024 2025

U-01 BUU 21/4. Børneterapi på Lysholt Alle (Børneby Øster)       2.500           1.075     

U-02 KFU 20/4. FDF Bording - ekstraordinært lokaletilskud til udskiftning af tag          345     

U-03 TMU 18/5. Handleplan for allétræer          831           1.348     2.258      

U-04 BY 31/5. Renovering af alléen på Thomas Poulsens Allé       2.045     

U-05 BY 21/6. DK Partnerskab Klimaplan          750              250     

U-06 BY 21/6. Danmarks VILDESTE kommune       1.500     

U-07 TMU 8/6. Gl. Kongevej, Engesvang - Stier       1.200     

U-09 BUU 8/6. Etablering af vuggestuepladser i Svaneparken, Ikast       2.000     

U-10 BUU 8/6. Vuggestue i tilknytning til Børnehaven Tumlehøj i Brande       8.000     

U-11 KFU - Boldbanerne i Ejstrupholm - forundersøgelse            50     

U-12 KFU - Boldbaner på Thrigesvej, Ikast – nye dræn          640     

U-13 BUU. Vuggestue i Sydbyens dagtilbud (Lægdsgård)      12.450     

U-14 KFU. Bording Hallen, nyt tag       2.600     

U-15 KFU. Bording Fitness, padeltennis          300     

U-16 KFU. Hegn ved boldbaner i Engesvang - NYT          250     

U-17 Brand og Redning MidtVest. Indsats til el- og hybridbiler - NYT          280     

Sum      34.910           2.156           1.348          2.258    
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Politiske anlægsforslag 2022 2023 2024 2025

P-01 Fremme udviklingen i landsbyerne       2.000     

P-02 Skabe bedre forhold for kommunens unge mennesker       1.000     
P-03 Trafiksikre skolevejen for børnene til Artium          900     

P-04 Cykelsti fra Myl. Erichsens Vej (Biomar) til Borupvej. Gadelys frem til USZ bør etableres       5.000     

P-05 Cykelsti til Uhre       6.800     

P-06 Cykelsti ad Vejlevej, Brande fra Den Skæve Bane til rundkørslen med Vejle (McDonald)       5.500     

P-07 Cykelbane ad Herningvej til Siemens - forbi KMC            20     

P-08 Anlægget Brande. Belysning + evt. mobilt toilet en del af året          460     

P-09 Klimatilpasning. Oversvømmelse af lavbundsområder m.fl. muligheder

P-10 Lysregulering ved Tulstrup, der hvor der er en fodgænger overgang - (nr 7. i trafikplanen)       1.500     

P-11 Trafikforanstaltning i begge ender af Marienlundsallé (rundkørsel/lysregulering)       3.600     

Sum      26.780                  -                  -                 -    
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Andre anlægsønsker anbefalet af forvaltningen 2022 2023 2024 2025

A-05 Udendørsfaciliteter i dagtilbud       1.000     

A-06 Legestuelokaler i Bording Børneby          950     

A-07 Udskiftning af nøglebokse med elektronisk dørlås          800     

A-08 Nordre Skole - Udskiftning af rørinstallation til brugsvand       4.100     

A-09 Udskiftning af tagdug og ventilationsanlæg på Dronningefløjen       1.700     

A-10 Anlægspulje til fortovsrenoveringer       6.500           7.085     

A-11 Asfaltering af grus P-plads ved Kildevej i Ikast          585     

A-12 Anlægspulje til broer - foreløbig       7.620          10.775           4.200     2.060      

A-13 Borupvej, Brande - Afvanding       1.550     

A-14 Faurholtvej, Faurholt by - afvanding og kantsten       5.350     

A-15 Birkevej, Engesvang - Etape 2 - Vejrenovering - Afvanding       3.475     

A-16 Gl. Kongevej, Engesvang – Stier (i forbindelse med renovering)       5.700     3.100      

A-17 Jyllandsgade/Europavej/Uhregårds Allé - krydsregulering       7.900     

A-18 Pulje til el-ladestandere i Ikast-Brande Kommune       1.000           1.000           1.000     1.000      

A-19 Stensbjerg Allé/Ilskovvej/Søbjergvej, Tulstrup - Signalanlæg       1.900     

A-20 TMU-pulje       4.000           4.000           4.000     4.000      

A-21 Udskiftning af rendestensbrønde i forbindelse med kloakrenoveringer       2.400           2.000     

A-22 Renovering af rabatter og grøfter       2.000           2.000           2.000     2.000      

A-23 Vestergade, Ejstrupholm – Renovering af belægningen          870           2.900           1.600     

A-24 Toiletbygninger ved lastvognparkering, Jyllandsvej, Brande og Industrivej, Nørre Snede       1.000           1.000     

Sum      49.350          30.760          23.850         12.160    
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Andre anlægsønsker fremsendt af lokale foreninger/institutioner 2022 2023 2024 2025

F-01 Engesvang Skole, Engesvang Hallen, Engesvang Kulturhus og Vision 2020. Mellembygning 
mellem skole, idrætshallen og en ny kultursal      36.427     

F-02 Engesvang Lokalråd. Skilt til Bølling Sø

F-03 Engesvang Lokalråd. Udvidelse af Ågade

F-04 Engesvang Lokalråd. Fortov på Kastanie Alle

F-05 Engesvang Lokalråd. Rundkørsel ved Kragelundvej

F-06 Engesvang Lokalråd. Asfaltering af veje i Engesvang

F-07 Engesvang Lokalråd. Bålhytte og lys på maleriet ved det grønne område

F-08 Engesvang Vision 2020. Færdiggørelse af hovedstien

F-09 Engesvang Vision 2020. Lys på Hovedstien

F-10 Brande City. Midler til "Trappe-projekt" i Brande midtby

F-11 Brande City. Sammenbygning af ny skole, Artium og Brande Hallerne

F-12 Brande City. Cykel- og gangsti på Vejlevej (ønske også fremsat politisk) *       5.500     

F-13 Brande City. Cykelsti mellem Brande og Uhre *       6.800     

F-14 Brande City. Lys på stierne i anlægget *          560     

F-15 Brande City. Belysning ved udkørsel til Herningvej, fra Borupvej / Ny Sandfeldvej / 
Vestergårdsvej *          713     

F-16 Brande City. Beplantning på torv *          723     

F-17 Ejstrupholm Lokalråd og Sløjfen i Ejstrupholm. Tilskud til Kulturdome

F-18 Ejstrupholm Lokalråd og de frivillige i Sø-gruppen. Rekreative områder – restaurering – Strand 
Ejstrupholm Sø          103     

F-19 Ejstrupholm Lokalråd og Ejstrupholm Håndværker- og Borgerforening. Renovering af legeplads          501     

F-20 Uhre Udviklingsråd. Cykelsti mellem Uhre og Brande (ønske også fremsat politisk)*       6.800     

F-21 Uhre Udviklingsråd. Gadelys i Uhre - fra Uhre Byvej mod Brogårdsvej

F-22 Uhre Udviklingsråd. Vejbump ved indkørslen til Uhre på Uhrevej og Brogårdsvej

F-23 Uhre Udviklingsråd. Fodgængerfelt ved skolen

F-24 Ikast Bymidte. Facelift af Ikast strøgcenter      15.000     

F-25 Ejstrupholm Idrætsforening. Udbedring af overfladevand på idrætsplads

F-26 Brande Hallerne. Sammenbygning af Brande Hallerne og Artium - REVIDERET      10.000     

F-27 Ikast Complete      15.000          15.000     

Sum      98.128          15.000                  -                 -    

*) Ønske er tidligere fremsat, og administrationen har påført prisen fra tidligere beregning tillagt almindelig p/l fremskrivning.
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Anlægsforslag fra borgere 2022 2023 2024 2025

B-01 Beboere i området. Motionssti på "den gamle bane" fra Arvad Møllevej til Usseltoftvej       1.250     

B-02 Thomas Nørgård Antonsen. Lyskryds eller rundkørsel ved den nye skole Artium ved Hyvildvej

B-03 Thomas Nørgård Antonsen. Ny tilkørselsvej til boligområdet Christiansminde

B-04 Bastian Moesby. Den skæve bane gøres bedre

B-05 Mai Egebjerg. Bump igennem Gl. Blåhøj

B-06 Katrine Schønberg Andersen. Flere skraldespande på off. stier i Brande
B-07 Katrine Schønberg Andersen. Beslysning på stisystemer, herunder anlægget i Brande

B-08 Katrine Schønberg Andersen. Cykelsti fra Vejlevej - McDonald/Burger King

B-09 Katrine Schønberg Andersen. Rundkørsel/Lyskryds ved Rema 1000/Jem&Fix

B-10 Katrine Schønberg Andersen. Rundkørsel/lyskryds ved Ny Sandfeldvej/Herning

B-11 Katrine Schønberg Andersen. Lyskryds på Herningvej/ Vejlevej

Sum       1.250                  -                  -                 -    
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Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2022-2025 

  
1 Projektnavn: Sammenbygning af Brande Hallerne og Artium  
  
 Politikområde: 4. Fritid, idræt og kultur  
  
  
  
2 Baggrund for forslaget (sæt kryds):  Evt. begrundelse: 
 Lovpligtigt     
 Påtrængende nødvendig    
 Værdifremmende X   
     
 Indgår i overslagsår fra budget 2020    
    
 Forslag stillet af: Brande Hallernes bestyrelse  
  
  
3 Beskrivelse af forslaget: 
 Brande Hallerne ønsker at etablere en sammenbygning, sådan at Brande Hallerne og den nye Artium Skole 

bygges sammen. Projektet har fået navnet ”Brandes Hus”. 
 
Brandes-Hus skal være et fælleshus for alle borgere i Brande og opland, lige fra ung til gammel. Ved at 
forbinde Artiumskolen og Brande Hallerne vil der kunne skabes et fælleshus hvor børn, forældre og 
bedsteforældre kan benytte sig af de forskellige tilbud i både hallerne og skolen, så alt kommer under ét 
tag på matriklen såvel ude som inde. 
 
Formålet med sammenbygningen er blandt andet, at den vil kunne huse forskellige foreninger, at der skabes 
nye aktiviteter, at nye målgrupper tiltrækkes mm.  
 
Et centralt punkt i sammenbygningen bliver den Åbne Café – som får en central placering i huset. I forbindelse 
med den Åbne Café vil der tilbydes mobile arbejdspladser, hvor ventetiden kan udnyttes optimalt mellem to 
aktiviteter.    
 
Sammenbygningen vil blive på i alt 1.285 m2 – fordelt med 930 m2 i stueplan og 355 m2 på 1. sal. 
Mødefaciliteterne som ønskes etableret kan slås sammen (alt efter behovet) og brugerne vil kunne få 
depotplads til eventuelle redskaber/remedier. Dvs. det er ikke hensigten, at brugerne kan få deres eget 
lokale.  
 
Anlægsbudgettet lyder på godt 22 mio. kr. ekskl. moms. Brande Hallerne har indtil videre indhentet 
sponsorater hos lokale virksomheder på knap 5,5 mio. kr. 
 
Ikast-Brande Kommune ansøges om 10 mio. kr. 
 
Driftsbudgettet på sammenbygningen lyder på 715.000 kr. årligt. Der ansøges også om tilskud hertil.   
 

 Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter  +:udgifter): 
  2022 2023 2024 2025 
 Anlægsudgift 10.000    
 Anlægsindtægt     
 Driftsudgifter (HUSK afledt drift) 715 715 715 715 
 Driftsindtægter (HUSK afledt drift)     
  
 Netto 10.715 715 715 715 
  
 Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) F-26 
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Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2022-2025 

  
1 Projektnavn: Hegn ved boldbaner i Engesvang  
  
 Politikområde: 4. Fritid, idræt og kultur  
  
  
  
2 Baggrund for forslaget (sæt kryds):  Evt. begrundelse: 
 Lovpligtigt     
 Påtrængende nødvendig    
 Værdifremmende x   
     
 Indgår i overslagsår fra budget 2020    
    
 Forslag stillet af: Kultur- og Fritidsudvalget  
  
  
3 Beskrivelse af forslaget: 
  

Engesvang Boldklub spiller fodbold på de kommunale boldbaner ved Engesvang Hallen. 
 
Som en del af Vision 2020 Engesvang, blev der ved budgetforliget 2017 afsat 700.000kr. til 
naturgenopretning i Engesvang. Et af tiltagene var at forlægge Elbæk fra en placering nord for boldbanerne 
til et åbent forløb syd for boldbanerne. Det nye forløb er 440 meter langt og snor sig således langs bane 1 
og 2.  
 
Der er ikke opsat naturhegn eller sportshegn mellem boldbaner og åen, hvilket giver udfordringer for 
boldklubben samt skolen, da bolde fra banerne let falder ned i åen. 
 
Dette udgør ifølge Engesvang Boldklub en betydelig gene, og foreningen ønsker derfor opsat et højt 
sportshegn, så boldene ikke falder i åen eller lander på den anden side af åen. 
 
Det anslås, at det vil koste 250.000 kr. at få opsat et sportshegn langs bane 1 og 2. I hegnet vil der skulle 
placeres låger, således at hegnet kan forceres.  
 
Der var ikke afsat midler til et natur- eller sportshegn i bevillingen fra budgetforliget 2017. 
 
Bilag: 
Kort over forlægning af Elbæk 
 
 
 

 Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter  +:udgifter): 
  2022 2023 2024 2025 
 Anlægsudgift   250    
 Anlægsindtægt     
 Driftsudgifter (HUSK afledt drift)     
 Driftsindtægter (HUSK afledt drift)     
  
 Netto 250    
  
 Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) U-16 
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Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2022-2025 

  
1 Projektnavn: Beredskabet: Indsats til el- og hybridbiler  
  
 Politikområde: 12. Redningsberedskab  
  
  
  
2 Baggrund for forslaget (sæt kryds):  Evt. begrundelse: 
 Lovpligtigt     
 Påtrængende nødvendig    
 Værdifremmende x   
     
 Indgår i overslagsår fra budget 2020    
    
 Forslag stillet af: Brand og Redning MidtVest  
  
  
3 Beskrivelse af forslaget: 
  

Brand og Redning MidtVest har brug for uddannelse og materiel til at håndtere brande i det stigende antal 
el- og hybridbiler. 
 
Midler til den interne uddannelse og det øgede ressourcetræk findes i beredskabets egen økonomi, mens 
investering i materiellet forudsættes bevilliget ekstraordinært. 
 
Se beredskabets sagsfremstilling på de følgende sider. 
 
Ikast-Brande Kommunes andel af investeringen er 280.000. 
 
Alternativt anvendes leasing som finansieringsmodel. Afhængigt af beslutningen i beredskabet, bemyndiges  
administrationen til at konvertere det til en årlig leasingafgift. 

 Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter  +:udgifter): 
  2022 2023 2024 2025 
 Anlægsudgift 280    
 Anlægsindtægt     
 Driftsudgifter (HUSK afledt drift)     
 Driftsindtægter (HUSK afledt drift)     
  
 Netto 280    
  
 Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) U-17 
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2. Indsats til El- og hybridbiler 

Sagsnr.: 14.01.00-G01-1-21 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund 

 

Sagsresume 
Det hastigt stigende antal el- og hybrid biler sammen med et hastigt antal stigende bat-
terianlæg gør, at beredskabet skal forholde sig til en ændring i dimensionering og mate-
riel for fremadrettet at kunne levere en forsvarlig indsats mod disse hændelser. Indsats 
ved brand i lithiumbatterier i såvel biler, lastbiler, busser og øvrige transportmidler som i 
større batteripakker vil udfordre beredskabet.  

Sagsfremstilling 
Beredskabsstyrelsen udgav i februar 2021 et temahæfte, som bl.a. redegører for de 
udfordringer disse indsatser kan give, ligesom det anbefaler materiel og uddannelse 
hos de kommmunale redningsberedskaber.  
Det må forventes, at der i de kommende år, i forbindelse med den grønne omstilling, vil 
være en stigning i antallet af indsatser, hvad angår brande i elbiler. Men også antallet af 
andre transportmidler, som busser og færger, samt lagring af strøm fra vedvarende 
energikilder forventes at stige. En sådan stigning forventes også i forhold til vindmøller 
og solcelleanlæg på bygninger. Siden 1. januar 2019 har BRMV har 127 udkald til ild i 
biler, lastbiler og busser heraf de 113 til biler. 
 
Generelt skaber brande i batterier andre udfordringer end traditionelle brande. Der er 
tale om et væsentligt større vand- og tidsforbrug på selv simple brande, en markant 
nedsat indsatstid for røgdykkerne, hvilket betyder behov for flere folk til opgaveløsnin-
gen. Endvidere er der behov for nyt materiel i kombination med materiel der findes i for-
vejen i beredskabet og et markant større behov for uddannelse på alle niveauer. 
 
Brand & Redning MidtVest har analyseret det umiddelbare behov for, at kunne lave en 
forsvarlig førsteindsats med de nuværende kendte risci. Vi har påbegyndt videreuddan-
nelse af personalet, men er ikke i mål. Derudover mangler opdatering af materiellet. Der 
er dels behov for at investere i løsninger, der kan sikre nedkøling af batterier i brand, da 
genantændelse af branden flere timer og endda dage efter, at branden i første omgang 
har været slukket kan opstå. Dels er der behov for løsninger til håndteringen af selve 
branden, som kan være kraftigere, selvforstærkende, med højere temperatur og ukon-
trolleret i højere grad. 
 
Ikke alle stationer har brug for samme udstyr, men især risikoen ved brand i bygninger, 
særligt parkeringskældre som ikke tåler den massive varmeudvikling er i fokus. Dels er 
der behov for materiel, der kan dæmpe strålevarmen og dels er der behov for udstyr, 
der kan fjerne det brændene objekt fra bygningen. Heri er der indtænkt mulighed for 
assistance fra naboberedskaber så kun det nødvendige udstyr findes i eget beredskab. 
 
Det anbefales at anskaffe store specialudviklede brandtæpper til alle stationer, som kan 
dæmpe strålevarmen, således bygningen kan modstå branden i længere tid og der er 
tid til evt. at afvente specialudstyr længere væk fra. Derudover at investerere i specielt 
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isoleret værktøj til alle stationer til brug ved arbejde med høj spænding. Måleudstyr til 
måling af den meget giftige brandrøg, der opstår ved brand i lithiumbatterier. "Rulleskøj-
ter" der gør det muligt at trække køretøjer ud fra bygninger, specielt udviklede dy-
ser/sprinklere, der kan indsættes under eksempelvis lastbiler, busser og større batteri-
pakker til vedvarende køling i mange timer.  
 
Derudover anbefales det at investere i en vandtæt container til eksempelvis nedsæk-
ning og køling af batteripakker og biler. Der laves i den forbindelse aftale med miljøgod-
kendt sted, der kan tage imod containeren inden det udbrændte kan endeligt bortskaf-
fes.  
 
Der investeres i første omgang ikke i containertrækker og kran, som det forventes at 
kunne fremskaffes via samarbejdsaftaler og intern rokering i beredskabet, men der er 
brug for en form for medbringertruck eller anden robot/bæltekøretøj der kan trække 
brændende objekter væk.  
 
Midler til den interne uddannelse og det øgede ressourcetræk findes i beredskabets 
egen økonomi, mens investering i materiellet forudsættes bevilliget ekstraordinært.  
 
 

Økonomi 
Oversigt: 

 

Finansieringsforslag: 
 
Forslag 1: De 1.181.000 opkræves efter fordelingsnøglen i 2022 svarende til 511.373 
for Herning Kommune, 279.897 for Ikast-Brande Kommune og 389.730 for Ringkøbing 
Skjern-Kommune 
 
Forslag 2: Der indgåes en leasingaftale over 5 år med kommuneleasing, hvor ejerkom-
muners kommunale tilskud tilsvarende forhøjes i perioden første gang i 2022. 
 
Direktøren for Brand & Redning MidtVest indstiller, 
at det indstillede beløb bevilliges og de nødvendige investeringer foretages 
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Oversigt Drifts- og Udviklingspuljer (alle beløb i 1.000 kr.) 
Børne- og Undervisningsudvalget  

Udgangspunkt budget 2021 6.400
Overført fra 2020 400
Samlet 2021 6.800
Opnomering af sundhedsplejen – varig drift -400
Elevråd – varig drift -25
Ressourcer til hurtig forebyggende indsats – varig drift -450
Træning og behandling i skoletiden til børn  - varig drift -425
Tildelingsmodel – specialundervisning – varig drift -1.525
Tildelingsmodel – almen undervisning – varig drift -1.000
Familiepædagoger – varig drift -1.000
Talentspejder og brandkadet – varig drift -100
Reserveret demografisk udvikling dagtilbud – varig drift -500
Projekteringsomkostninger – børneterapi -250
Rest i pulje i budget 2021 1.125
Pulje i basisbudget 2022* 1.125
Engangsbeløb overført til budget 2022* 150

*Børne- og Undervisningsudvalget vil på deres møder i september 2021  
pege på emner til den resterende del af puljen. 
 
Kultur- og Fritidsudvalget 

Udgangspunkt budget 2021 600
Overført fra 2020 158
Samlet 2021 758
Anvendt til varig drift: 

 Kulturregion samarbejdet -42
Anvendt til ikke varig drift i 2021:  

 Kulturaftaleprojektet "Gadens Kunst med blå 
himmel", bevilget for perioden 2021 – 2024. 

 Billedskole i en to-årig forsøgsperiode, bevilget 
for perioden 2021 – 2022. 

 Aktiv sommer i 2021. 
 Understøttelse af indsatserne i den kommende 

facilitetsstrategi. 
 "Åben Hal"-indsatsen. 
 Bibliotekets køb af digitale lydbøger og E-bøger. 
 Bevæg dig for livet indsatsen (består af 4 

initiativer). 

-125

-100

-90
-75

-50
-150
-110

Rest i pulje i budget 2021 16
Rest i pulje i basisbudget 2022  333
Engangsbeløb overført til budget 2022 16
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Arbejdsmarkedsudvalget 

Udgangspunkt budget 2021 0
Rest i pulje i budget 2021 0
Rest i pulje i basisbudget 2022 0

 
Sundheds- og Omsorgsudvalget 

Udgangspunkt budget 2021 9.160
Overført fra 2020 544
Samlet 2021 9.704
Anvendt til varig drift Psykiatri og handicap 

 Pårørendesamarbejder 
 Sygeplejersker på tilbuddene 

-1.800

Anvendt til varig drift Ældre og Sundhed 
 Omsorgstandpleje 
 Aflastningsstuer 
 Aflastning af pårørende 
 Kollegial sparring 
 Fremtidens daghjem 
 - Ny klippekortsordning 

-3.300

Anvendt til IKKE varig drift Ældre og Sundhed 
 Alliancen mod social ulighed 
 Fremtidens daghjem 

-275

Reserveret til teknologi projekter – IKKE varig drift -270
Ønsker pr. 30.06.2021 – Psykiatri og handicap, varig 
drift 

 Efterspørgselspuljen 

-2.655

Ønsker pr. 30.06.2021 - Ældre, varig drift 
 Sygeplejen (LPDK) 

-1.200

Rest i pulje i budget 2021 efter budgetopfølgning pr. 
30.06.2021 

204

Rest i pulje i basisbudget 2022 efter budgetopfølgning 
pr. 30.06.2021 

749

 
Erhvervs- Vækst- og Bosætningsudvalget 

Udgangspunkt budget 2021 200
Overført fra 2020 150
Samlet 2021 350
Anvendt til varig drift 0
Anvendt til ikke varig drift i 2021: 

 Støtte Byportal Brande 
 Hærvejen, ny organisering bevilget for perioden 

2021-2024 
 Nr. Snede Lokalråd, støtte til 

Landsbykommunikationsplatform 

-40
-115

-20
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Rest i pulje i budget 2021 efter budgetopfølgning pr. 
30.06.2021 175
Rest i pulje i basisbudget 2022 efter budgetopfølgning 
pr. 30.06.2021* 200
Engangsbeløb overført til budget 2022 175

*Der er reserveret 115.000 kr. fra puljen i 2022-2024. 
 
Teknik- og Miljøudvalget 

Udgangspunkt budget 2021 1.500
Overført fra 2020 0
Samlet 2021 1.500
Anvendt til varig drift 500
Anvendt til ikke varig drift i 2021:  0
Rest i pulje i budget 2021 efter budgetopfølgning pr. 
30.06.2021 

1.000

Rest i pulje i basisbudget 2022 efter budgetopfølgning 
pr. 30.06.2021 

1.000

Engangsbeløb overført til budget 2022 1.000
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Kære kommunalbestyrelsesmedlemmer 

 

For en uge siden fik vi et første indtryk af, hvad forventningen er til bud-

getterne for 2022. Som vi informerede jer alle om, så viste de indsamlede 

tal for alle landets kommuner, at der er langt til målet om et samlet bud-

get indenfor de aftalte økonomiske rammer.  

 

Landets borgmestre har i dag været samlet i Middelfart for at drøfte den 

alvorlige situation, vi står i. De aktuelle tal viser, at forventningerne til an-

læg ligger 4,3 mia. kr. over den aftalte ramme. Samtidig ligger forventnin-

gerne til serviceudgifterne 0,6 mia. kr. over servicerammen. 

 

Konklusionen på borgmestermødet var klar. Vi har et ansvar for i fælles-

skab at overholde den aftale, vi har lavet med regeringen. Det er forud-

sætningen for, at vi kan have et aftalesystem. Og det er noget, der kræ-

ver hårde prioriteringer i alle kommuner. Vi kan ikke alene budgettere ef-

ter behov. Vi bliver nødt til også at budgettere efter de rammer, vi er gi-

vet.  

 

Et budskab fra borgmestrenes drøftelser er, at vi bliver nødt til at kigge 

på, hvad der er virkelig nødvendigt og realistisk, når anlægsbudgettet 

skal på plads. Erfaringerne er, at det sjældent er muligt at eksekvere hele 

anlægsbudgettet i året. Samtidig er vi i en situation, hvor bygge- og an-

lægsbranchen har nok at se til og priserne afspejler dette.  

 

Udfordringen på service blev også drøftet. Her skal vi også i mål. Det er 

klart, at en øget finansiering giver et pres lokalt for at øge service på om-

råder, hvor økonomien er presset. Men finansieringen kan kun øges i 

både økonomiaftaler og udligningsreform, fordi regeringen stoler på, at 

kommuner med stort behov kan få en økonomisk håndsrækning samtidig 

med, at kommunerne samlet overholder de udgiftsrammer, vi aftaler. 

 

Vi skal i arbejdstøjet i de kommende uger for at få budgetterne på plads – 

både indenfor de lokalt og nationalt givne rammer. Kommunernes bud-

getter har endnu ikke udløst en sanktion i den tid, vi har haft en budget-

lov. Hvert år er det lykkedes os på tværs af 98 lokaldemokratier at over-

holde aftalen. Det skal vi også lykkes med i år. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Jacob Bundsgaard   Martin Damm 
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Aftale 2022 Budget 2022 Forskel

Anlæg 19.900.000 24.183.440 4.283.440

Anlæg pr. indbygger 3.397 4.128 731

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1.000 kr. Kr./indb. 1.000 kr. Pct. Kr./indb. Pct. Pct.

Hele landet 24.183.440 4.128 2.398.112 11,0 3.564 1,5 -1,0

101 København 4.662.000 7.228 481.277 11,5 5.708 4,7 3,6

147 Frederiksberg 346.000 3.351 -345 -0,1 3.245 -0,5 -4,2

151 Ballerup 273.000 5.518 29.592 12,2 5.292 1,6 2,7

153 Brøndby 160.500 4.563 -3.768 -2,3 4.495 0,0 -1,4

155 Dragør 45.000 3.085 18.498 69,8 3.032 1,0 0,9

157 Gentofte 330.000 4.445 46.029 16,2 3.314 -1,1 -5,3

159 Gladsaxe 259.130 3.734 -34.230 -11,7 4.844 1,6 0,0

161 Glostrup 200.000 8.503 122.355 157,6 3.125 2,8 2,4

163 Herlev 97.284 3.351 -15.918 -14,1 3.263 2,2 1,4

165 Albertslund 248.366 9.116 83.084 50,3 4.050 -1,2 -3,6

167 Hvidovre 161.000 3.002 -43.392 -21,2 2.969 1,8 2,0

169 Høje-Taastrup 280.000 5.388 -53.059 -15,9 4.862 2,1 -0,2

173 Lyngby-Taarbæk 250.318 4.416 21.535 9,4 2.742 1,1 -1,4

175 Rødovre 172.660 4.142 37.732 28,0 4.168 5,8 6,3

183 Ishøj 62.735 2.701 -15.850 -20,2 3.900 1,9 -0,7

185 Tårnby 162.650 3.815 24.220 17,5 2.668 0,2 -1,3

187 Vallensbæk 119.661 7.164 58.959 97,1 3.143 4,2 3,3

190 Furesø 79.800 1.941 7.583 10,5 4.148 1,4 0,2

201 Allerød 79.600 3.048 62.219 358,0 3.309 3,6 4,0

210 Fredensborg 222.876 5.422 60.787 37,5 2.246 1,3 0,4

217 Helsingør 209.000 3.309 44.750 27,2 3.766 1,2 -2,7

219 Hillerød 176.000 3.397 -16.653 -8,6 2.781 2,3 -1,2

223 Hørsholm 159.189 6.399 65.287 69,5 3.929 -0,4 -3,5

230 Rudersdal 220.000 3.853 27.340 14,2 2.874 0,9 -0,3

240 Egedal 150.000 3.423 -12.642 -7,8 2.696 1,4 -0,8

250 Frederikssund 149.620 3.283 -12.268 -7,6 3.514 1,2 -5,4

253 Greve 147.195 2.907 -33.537 -18,6 2.653 1,2 0,5

259 Køge 262.550 4.251 20.712 8,6 3.747 2,1 -1,6

260 Halsnæs 180.000 5.713 -21.289 -10,6 3.005 1,3 -4,1

265 Roskilde 378.300 4.239 150.566 66,1 3.415 1,9 -1,0

269 Solrød 80.600 3.398 16.467 25,7 3.767 4,7 5,5

270 Gribskov 172.650 4.215 44.608 34,8 1.471 0,0 -5,7

306 Odsherred 120.000 3.648 81.981 215,6 3.487 -0,1 -5,6

316 Holbæk 240.000 3.330 6.780 2,9 3.147 1,1 -3,9

320 Faxe 65.000 1.761 -38.296 -37,1 2.361 2,1 -3,0

326 Kalundborg 184.900 3.819 2.378 1,3 3.265 -0,5 -5,8

329 Ringsted 106.102 3.036 13.625 14,7 3.308 1,3 -2,4

330 Slagelse 326.250 4.121 72.953 28,8 2.089 0,5 -2,7

336 Stevns 50.000 2.160 -21.234 -29,8 2.703 1,8 -1,9

340 Sorø 140.000 4.658 33.283 31,2 2.647 1,0 -2,3

350 Lejre 130.000 4.586 31.042 31,4 3.393 2,5 2,1

360 Lolland 179.000 4.447 -11.297 -5,9 3.090 -2,6 -8,0

370 Næstved 234.980 2.823 70.373 42,8 2.192 0,4 -4,4

376 Guldborgsund 193.000 3.209 31.442 19,5 1.732 -0,9 -4,4

390 Vordingborg 183.000 4.053 48.255 35,8 2.654 -0,9 -7,8

400 Bornholm 116.236 2.937 47.977 70,3 2.502 0,2 0,3

410 Middelfart 120.000 3.048 17.976 17,6 4.341 2,7 -1,7

420 Assens 139.271 3.417 32.737 30,7 2.081 -0,6 -4,2

430 Faaborg-Midtfyn 139.793 2.701 -9.109 -6,1 2.692 0,8 -2,0

440 Kerteminde 80.296 3.365 -9.916 -11,0 2.327 0,7 -3,7

450 Nyborg 118.740 3.722 47.673 67,1 3.077 -0,1 -6,0

461 Odense 780.000 3.780 125.655 19,2 3.017 1,9 0,2

Ændring fra 

budget 2021 

(22pl) til forventet 

budget 2022

Ændring fra budget 

2021 (22pl) til 

forventet budget 

2022 (aftalt er -9,5 

pct.)

Centrale nøgletal
Forventede 

bruttoanlægsudgifter

 i 2022

(indb. 19. august)

Gns.brutto-

anlægsniveau, 

R16-R20 pr. 

indbygger. (22pl)

Udvikling i 

indbyggertal, 

2021-2025

Udvikling i antal 

0-16 årige, 

2021-2025

Forventede 

bruttoanlægsudgifter

i 2022 

(indb. 19. august) pr. 

indbygger

Forventede bruttoanlægsudgifter i budget 2022
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Aftale 2022 Budget 2022 Forskel

Anlæg 19.900.000 24.183.440 4.283.440

Anlæg pr. indbygger 3.397 4.128 731

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1.000 kr. Kr./indb. 1.000 kr. Pct. Kr./indb. Pct. Pct.

Hele landet 24.183.440 4.128 2.398.112 11,0 3.564 1,5 -1,0

Ændring fra 

budget 2021 

(22pl) til forventet 

budget 2022

Ændring fra budget 

2021 (22pl) til 

forventet budget 

2022 (aftalt er -9,5 

pct.)

Centrale nøgletal
Forventede 

bruttoanlægsudgifter

 i 2022

(indb. 19. august)

Gns.brutto-

anlægsniveau, 

R16-R20 pr. 

indbygger. (22pl)

Udvikling i 

indbyggertal, 

2021-2025

Udvikling i antal 

0-16 årige, 

2021-2025

Forventede 

bruttoanlægsudgifter

i 2022 

(indb. 19. august) pr. 

indbygger

Forventede bruttoanlægsudgifter i budget 2022

479 Svendborg 209.600 3.575 45.677 27,9 2.581 0,7 -1,6

480 Nordfyns 68.700 2.321 -2.025 -2,9 3.303 0,9 -4,6

482 Langeland 13.550 1.097 -4.065 -23,1 1.373 -0,2 -7,0

492 Ærø 17.465 2.942 -24.561 -58,4 7.966 -1,5 -4,2

510 Haderslev 199.000 3.605 36.961 22,8 3.137 -1,0 -6,6

530 Billund 147.053 5.537 44.301 43,1 5.011 0,6 -2,7

540 Sønderborg 254.000 3.453 -52.117 -17,0 4.121 -1,3 -5,2

550 Tønder 122.219 3.314 -19.983 -14,1 3.809 -1,4 -4,6

561 Esbjerg 450.000 3.896 22.655 5,3 3.078 0,0 -2,0

563 Fanø 3.000 862 652 27,7 2.408 2,7 -0,2

573 Varde 160.000 3.236 38.959 32,2 2.693 -1,0 -4,0

575 Vejen 100.400 2.349 33.401 49,9 2.875 -0,2 -2,3

580 Aabenraa 134.145 2.296 -16.246 -10,8 2.827 -0,5 -4,8

607 Fredericia 320.000 6.230 88.576 38,3 5.364 0,8 -4,5

615 Horsens 425.000 4.569 23.812 5,9 3.993 3,7 1,6

621 Kolding 457.740 4.904 144.798 46,3 3.688 0,9 -1,7

630 Vejle 398.000 3.380 -29.519 -6,9 3.902 2,7 0,5

657 Herning 312.384 3.495 50.964 19,5 3.612 0,9 -2,0

661 Holstebro 173.000 2.945 12.967 8,1 4.206 0,8 -1,7

665 Lemvig 68.700 3.532 12.261 21,7 3.517 -2,8 -5,9

671 Struer 50.000 2.416 -18.331 -26,8 3.695 -2,0 -10,1

706 Syddjurs 142.000 3.267 32.714 29,9 3.623 2,9 1,4

707 Norddjurs 141.533 3.846 25.830 22,3 2.129 -1,1 -6,9

710 Favrskov 210.000 4.329 30.877 17,2 3.923 1,3 -2,3

727 Odder 84.000 3.631 -1.176 -1,4 2.675 2,9 0,2

730 Randers 300.000 3.052 32.302 12,1 2.294 0,8 -2,3

740 Silkeborg 534.700 5.542 63.788 13,5 4.617 4,3 3,2

741 Samsø 15.100 4.091 -3.872 -20,4 3.661 1,1 -1,0

746 Skanderborg 292.000 4.556 29.896 11,4 2.496 4,6 5,4

751 Aarhus 1.500.000 4.215 -26.071 -1,7 4.378 3,8 3,7

756 Ikast-Brande 120.000 2.888 -51.062 -29,8 3.814 1,0 -2,5

760 Ringkøbing-Skjern 147.822 2.641 -14.861 -9,1 2.927 -1,4 -6,6

766 Hedensted 56.000 1.196 7.843 16,3 3.102 0,6 -4,8

773 Morsø 35.000 1.753 -5.181 -12,9 3.271 -2,0 -4,3

779 Skive 130.000 2.877 27.803 27,2 2.864 -1,7 -8,3

787 Thisted 200.571 4.661 24.774 14,1 3.476 -1,0 -3,6

791 Viborg 422.012 4.365 57.920 15,9 3.700 0,2 -5,2

810 Brønderslev 80.000 2.210 17.785 28,6 1.679 0,6 -2,1

813 Frederikshavn 160.082 2.725 1.829 1,2 2.237 -1,5 -4,8

820 Vesthimmerlands 96.735 2.673 -8.226 -7,8 3.449 -1,5 -5,8

825 Læsø 4.000 2.268 -1.070 -21,1 4.403 -1,9 -10,3

840 Rebild 104.600 3.399 8.270 8,6 2.725 3,6 4,3

846 Mariagerfjord 136.680 3.298 7.283 5,6 2.811 -0,5 -5,3

849 Jammerbugt 150.000 3.936 725 0,5 2.402 -0,5 -3,6

851 Aalborg 750.000 3.397 66.845 9,8 3.061 2,5 1,8

860 Hjørring 142.397 2.230 -50.913 -26,3 2.725 -1,5 -5,3
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G.1-12, Budget 2022 Aftale 2022 Forv. Budget 2022 Forv. B22 ift. G.1-12 Aftalt løft ift. G.1-12 Status ift. ØA22

Service 274.227.942 275.627.942 276.252.593 2.024.651 1.400.000 624.651

(1) (2) (3) = (2)-(1) (4) (5) (6) (7)

1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Pct. Pct. Pct. Pct.

Hele landet 274.227.942 276.252.593 2.024.651 0,74 2,2 -0,4 3,7

101 København 28.378.280 28.525.970 147.690 0,52 0,2 0,8 2,3

147 Frederiksberg 4.344.046 4.319.411 -24.635 -0,57 0,2 -1,3 1,8

151 Ballerup 2.884.542 2.909.500 24.958 0,87 0,2 0,3 3,9

153 Brøndby 2.098.130 2.133.590 35.460 1,69 4,5 -0,4 0,5

155 Dragør 702.001 710.000 7.999 1,14 1,2 0,4 1,2

157 Gentofte 3.682.106 3.700.918 18.812 0,51 1,4 -1,3 1,8

159 Gladsaxe 3.625.891 3.649.885 23.994 0,66 2,1 0,1 0,2

161 Glostrup 1.223.413 1.229.391 5.978 0,49 -0,6 0,8 -1,1

163 Herlev 1.559.040 1.567.610 8.570 0,55 0,1 0,3 2,0

165 Albertslund 1.736.412 1.736.000 -412 -0,02 4,1 -0,7 6,3

167 Hvidovre 2.915.559 2.941.321 25.762 0,88 1,6 0,7 3,1

169 Høje-Taastrup 2.827.032 2.918.436 91.404 3,23 2,6 0,2 5,6

173 Lyngby-Taarbæk 2.892.905 2.903.311 10.406 0,36 2,6 0,0 -1,3

175 Rødovre 2.242.923 2.245.621 2.698 0,12 -0,8 1,9 -0,6

183 Ishøj 1.345.802 1.344.517 -1.285 -0,10 1,3 -0,2 8,5

185 Tårnby 2.131.413 2.140.063 8.650 0,41 3,0 0,2 -0,4

187 Vallensbæk 840.483 853.655 13.172 1,57 7,7 1,0 4,8

190 Furesø 2.114.525 2.114.534 9 0,00 1,1 0,1 2,4

201 Allerød 1.255.839 1.262.800 6.961 0,55 -0,7 0,7 5,4

210 Fredensborg 2.092.167 2.104.690 12.523 0,60 -0,4 0,7 5,6

217 Helsingør 3.191.964 3.206.964 15.000 0,47 -0,1 -1,2 5,6

219 Hillerød 2.496.844 2.508.464 11.620 0,47 1,0 -0,3 4,9

223 Hørsholm 1.189.172 1.189.172 0 0,00 -1,2 -0,7 2,6

230 Rudersdal 2.776.514 2.789.058 12.544 0,45 1,8 0,3 1,9

240 Egedal 2.022.902 2.068.602 45.700 2,26 0,4 -0,6 9,8

250 Frederikssund 2.257.166 2.253.783 -3.383 -0,15 1,1 -2,1 8,2

253 Greve 2.269.205 2.291.632 22.427 0,99 3,7 0,0 9,0

259 Køge 2.966.606 3.005.037 38.431 1,30 2,3 -0,7 5,5

260 Halsnæs 1.660.047 1.667.393 7.346 0,44 3,8 -1,6 5,2

265 Roskilde 4.189.675 4.180.747 -8.928 -0,21 -3,0 -0,3 3,8

269 Solrød 1.091.864 1.096.345 4.481 0,41 2,1 1,6 7,6

270 Gribskov 2.009.807 1.990.369 -19.438 -0,97 4,6 -1,1 6,4

306 Odsherred 1.690.698 1.682.647 -8.051 -0,48 1,8 -1,0 4,4

316 Holbæk 3.213.013 3.230.718 17.705 0,55 3,0 -1,3 4,0

320 Faxe 1.740.960 1.769.882 28.922 1,66 3,5 -1,0 5,5

326 Kalundborg 2.308.238 2.330.894 22.656 0,98 2,8 -1,2 4,4

329 Ringsted 1.712.404 1.713.301 897 0,05 3,5 -0,6 1,7

330 Slagelse 3.832.029 3.827.219 -4.810 -0,13 1,1 -0,7 4,1

336 Stevns 1.043.692 1.073.000 29.308 2,81 4,0 -0,1 5,4

340 Sorø 1.404.633 1.412.000 7.367 0,52 3,3 -0,8 4,5

350 Lejre 1.297.753 1.327.745 29.992 2,31 4,5 0,3 4,4

360 Lolland 2.554.662 2.564.000 9.338 0,37 5,1 -2,3 3,4

370 Næstved 3.718.842 3.736.698 17.856 0,48 3,4 -1,3 4,5

376 Guldborgsund 2.981.274 3.045.276 64.002 2,15 4,2 -0,9 3,5

390 Vordingborg 2.186.388 2.216.359 29.971 1,37 1,8 -2,2 4,2

400 Bornholm 2.064.125 2.059.419 -4.706 -0,23 3,8 0,1 2,4

410 Middelfart 1.703.580 1.737.666 34.086 2,00 3,0 -0,7 5,1

420 Assens 1.911.707 1.946.542 34.835 1,82 6,7 -1,1 3,3

430 Faaborg-Midtfyn 2.452.987 2.500.473 47.486 1,94 3,4 -0,8 3,5

440 Kerteminde 1.146.720 1.156.257 9.537 0,83 0,8 -1,0 4,6

450 Nyborg 1.566.602 1.634.716 68.114 4,35 10,3 -1,6 4,7

461 Odense 8.902.456 8.999.659 97.203 1,09 3,1 -0,1 3,4

Centrale nøgletal
Udvikling fra 

regnskab 2020 pr. 

indb. (B22-niveau) til 

forventet budget 2022 

pr. indb.

Udvikling i samlet 

antal 0-16 årige, 

2021-2022

Udvikling i samlet 

antal 80+ årige, 

2021-2022

Forventede serviceudgifter i budget 2022

Ændring fra 

G.1-12 til forventet 

budget 2022 

(aftalt ændring er 1,4 

mia. kr.)

Ændring fra 

G.1-12 til forventet 

budget 2022 (aftalt 

ændring er 0,51 

pct.)

G.1-12 fordeling, 

2022

Forventede 

serviceudgifter 2022 

(Indberettet

19. aug.)
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G.1-12, Budget 2022 Aftale 2022 Forv. Budget 2022 Forv. B22 ift. G.1-12 Aftalt løft ift. G.1-12 Status ift. ØA22

Service 274.227.942 275.627.942 276.252.593 2.024.651 1.400.000 624.651

(1) (2) (3) = (2)-(1) (4) (5) (6) (7)

1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Pct. Pct. Pct. Pct.

Hele landet 274.227.942 276.252.593 2.024.651 0,74 2,2 -0,4 3,7

Centrale nøgletal
Udvikling fra 

regnskab 2020 pr. 

indb. (B22-niveau) til 

forventet budget 2022 

pr. indb.

Udvikling i samlet 

antal 0-16 årige, 

2021-2022

Udvikling i samlet 

antal 80+ årige, 

2021-2022

Forventede serviceudgifter i budget 2022

Ændring fra 

G.1-12 til forventet 

budget 2022 

(aftalt ændring er 1,4 

mia. kr.)

Ændring fra 

G.1-12 til forventet 

budget 2022 (aftalt 

ændring er 0,51 

pct.)

G.1-12 fordeling, 

2022

Forventede 

serviceudgifter 2022 

(Indberettet

19. aug.)

479 Svendborg 2.727.278 2.770.451 43.173 1,58 1,8 -0,4 3,2

480 Nordfyns 1.406.174 1.409.164 2.990 0,21 2,3 -1,0 6,8

482 Langeland 726.983 725.019 -1.964 -0,27 0,1 -2,2 1,1

492 Ærø 374.246 381.048 6.802 1,82 3,4 -0,1 0,0

510 Haderslev 2.642.855 2.656.955 14.100 0,53 5,9 -2,1 3,7

530 Billund 1.325.416 1.325.416 0 0,00 3,0 -0,1 2,9

540 Sønderborg 3.606.243 3.608.000 1.757 0,05 2,9 -1,4 3,6

550 Tønder 1.860.725 1.845.552 -15.173 -0,82 3,4 -1,2 3,2

561 Esbjerg 5.459.896 5.487.504 27.608 0,51 1,1 -0,8 5,4

563 Fanø 184.240 186.216 1.976 1,07 1,8 -0,7 4,4

573 Varde 2.287.072 2.325.084 38.012 1,66 6,0 -1,1 2,9

575 Vejen 2.007.669 2.017.987 10.318 0,51 4,4 -0,8 3,1

580 Aabenraa 2.840.793 2.848.800 8.007 0,28 1,9 -1,8 3,7

607 Fredericia 2.500.956 2.514.074 13.118 0,52 4,0 -1,7 4,0

615 Horsens 4.026.587 4.195.000 168.413 4,18 4,3 0,3 3,9

621 Kolding 4.130.380 4.150.000 19.620 0,48 3,8 -0,6 5,2

630 Vejle 4.845.983 4.873.900 27.917 0,58 1,8 0,0 4,6

657 Herning 3.826.586 3.841.831 15.245 0,40 3,7 -0,5 4,3

661 Holstebro 2.624.638 2.624.000 -638 -0,02 2,9 -0,2 2,2

665 Lemvig 981.338 981.338 0 0,00 3,4 -2,0 5,7

671 Struer 1.026.057 1.020.820 -5.237 -0,51 3,6 -3,1 4,0

706 Syddjurs 1.914.065 1.958.017 43.952 2,30 1,0 0,1 5,4

707 Norddjurs 1.832.926 1.845.111 12.185 0,66 5,2 -1,4 2,7

710 Favrskov 2.129.634 2.155.340 25.706 1,21 2,9 -1,0 5,9

727 Odder 1.010.314 1.045.634 35.320 3,50 0,5 0,0 2,6

730 Randers 4.457.185 4.520.251 63.066 1,41 3,9 -0,8 4,3

740 Silkeborg 4.150.055 4.225.200 75.145 1,81 2,0 0,8 3,3

741 Samsø 233.194 238.000 4.806 2,06 7,5 0,0 1,9

746 Skanderborg 2.861.029 2.870.000 8.971 0,31 1,6 0,9 4,6

751 Aarhus 14.937.759 15.023.762 86.003 0,58 2,9 0,6 2,8

756 Ikast-Brande 1.863.337 1.860.577 -2.760 -0,15 6,4 -0,7 6,1

760 Ringkøbing-Skjern 2.656.933 2.670.275 13.342 0,50 4,7 -1,9 3,4

766 Hedensted 2.068.283 2.088.435 20.152 0,97 2,9 -1,3 2,4

773 Morsø 1.107.200 1.105.829 -1.371 -0,12 4,0 -0,9 2,3

779 Skive 2.184.127 2.195.000 10.873 0,50 4,3 -2,7 4,1

787 Thisted 2.055.788 2.054.735 -1.053 -0,05 0,8 -0,9 3,3

791 Viborg 4.239.212 4.262.300 23.088 0,54 3,2 -1,4 3,7

810 Brønderslev 1.822.455 1.838.205 15.750 0,86 4,6 -0,8 3,6

813 Frederikshavn 2.872.976 2.887.900 14.924 0,52 4,3 -1,1 4,0

820 Vesthimmerlands 1.832.174 1.851.381 19.207 1,05 3,4 -1,5 3,6

825 Læsø 144.148 141.820 -2.328 -1,61 10,2 -3,7 6,8

840 Rebild 1.366.155 1.376.546 10.391 0,76 -0,5 1,1 1,6

846 Mariagerfjord 1.949.935 1.962.357 12.422 0,64 3,0 -1,5 3,8

849 Jammerbugt 1.841.078 1.850.000 8.922 0,48 2,4 -1,1 4,9

851 Aalborg 9.650.660 9.710.600 59.940 0,62 -0,3 0,3 3,8

860 Hjørring 3.188.163 3.203.899 15.736 0,49 4,2 -1,7 2,2
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Holmens Kanal 22 
1060 København K 
Telefon 72 28 24 00 
im@im.dk 

Ikast-Brande Kommune 
post@ikast-brande.dk 
ATT: Økonomiafdeling 
 

Afslag på ansøgning om lånedispensation for 2022 fra lånepuljen på det 
ordinære anlægsområde 

Ikast-Brande Kommune har søgt om lånedispensation på 32,50 mio. kr. fra lånepuljen 
for 2022 på 200 mio. kr. på det ordinære anlægsområde.  

Indenrigs- og Boligministeriet har ved fordeling af lånepuljen lagt vægt på 
kommunens likviditet efter kassekreditreglen ved udgangen af 2. kvartal 2021, 
kommunens beskatningsgrundlag og udgiftsbehov, størrelsen på kommunens 
langfristede gæld samt kommunens indbyggertal. 

Indenrigs- og Boligministeriet skal på det grundlag meddele Ikast-Brande Kommune 
afslag på ansøgning om lånedispensation fra puljen for 2022 på det ordinære 
anlægsområde.  

 

Med venlig hilsen 
Birgitte Olesen 

 

Sagsnr. 
2021-5262 
 
Doknr. 
136757 
 
Dato 
30-08-2021 
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Høringssvar – 1. behandling budget 2022-2025 

Forældrebestyrelser daginstitutioner: 
• Forældrebestyrelsen, Højderyggens daginstitution 36 
• Forældrebestyrelsen, Vibereden 38 
• Forældrebestyrelsen, dagplejen 39 
• Forældrebestyrelsen, Engesvang Børnehus 40 

Forældrebestyrelser skoler: 
• Skolebestyrelsen, Ejstrupholm Skole 41 
• Skolebestyrelsen, Dalgas Skolen og Blåhøj Skole 42 
• Skolebestyrelsen, Artium 43 
• Skolebestyrelsen og MED, Bording Skole 44 
• Skolebestyrelsen, Engesvang Skole 47 
• Skolebestyrelsen, Ikast Nordre og Isenvad Skoler 48 
• Skolebestyrelsen, Hyldgårdsskolen 50 

Ældrerådet 51 

Handicaprådet 52 

Lokalbestyrelsen for Skolelederforeningen 54 

Hoved-MED og Sektor-MED 55 

• Sektor-MED-ældre 63 
o Lokal-MED Genoptræning 64 
o Lokal-MED Hjemmepleje og sygepleje 65 
o Lokal-MED Plejecentrene distrikt syd 66 
o Lokal-MED Plejecentrene distrikt Nord 67 

• Sektor-MED Børn og Familie 68 
• Sektor-MED Daginstitution og Dagpleje 69 

o Lokal-MED Højderyggens Daginstitution 71 
o Lokal-MED Engesvang Børnehus 72 

• Sektor-MED Skole 73 
o Lokal-MED Nørre-Snede Skole 75 
o Lokal-MED Ejstrupholm Skole 76 
o Lokal-MED Artium 77 
o Lokal-MED Bording Skole 79 
o Lokal-MED Engesvang Skole 81 
o Lokal-MED Ikast Østre Skole 83 
o Lokal-MED Isenvad Skole 84 
o Lokal-MED Ikast Nordre Skole 85 
o Lokal-MED Dalgasskolen og Blåhøj Skole 86 

• Sektor-MED Psykiatri og Handicap 87 
o Lokal-MED Socialpsykiatrisk Center Syd 89 
o Lokal-MED Brande Åcenter 90 
o Lokal-MED Psykiatri og Handicap, Myndighed 91 
o Lokal-MED Garland og Socialpsykiatrisk Center Nord 92 
o Lokal-MED Bøgehusene 93 
o Lokal-MED Lundgården, Regnbuen, Bofællesskaberne Grundtvigsvej og bostøtteteamet 94 
o Lokal-MED Skovbjergparken 95 
o Lokal-MED Center for rusmiddelbehandling / CFR 96 
o Lokal-MED Marienlund og Bellisbo 97 
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Højderyggen d. 30-8-2021 

 

Høringssvar vedr. Ikast-Brande kommunes budget 2022 

Da vi ikke oplever, at der er de helt store forskelle i budgetfremlæggelsen fra sidste år til i år. 
Tillader vi os at bruge meget af vores indsendte materiale fra vores høringssvar fra sidste år, dog 
med enkelte rettelser.  

 

Forældrebestyrelsen i Højderyggens daginstitution kommer her med et følgende høringssvar vedr. 
Ikast-Brande kommunes budget for 2022. 

Vi laver dette høringssvar som meget bekymrede forældrerepræsentanter i daginstitutionerne 
Højderyggen, efter at have set, hvad der blev fremlagt på budgetmødet i Remissen. 

Igen i år skal der spares. Denne gang ½ procent på 0-6 års området, hvilket svarer til 1,6 mil. Kr. Vi 
er meget bekymrede for, hvor disse penge skal tages fra? Og hvordan det skal hænge sammen 
med højere kvalitet og bedre normeringer? 

 
Der har været meget snak om minimumsnormeringer i børnehaverne, for at højne kvaliteten. Vi 
ser en meget lang vej for at nå de minimumsnormeringer, som regeringen har lagt op til, at skulle 
gennemføre senest 2024. 
 
 
Vores økonomidirektør fortalte at Ikast-Brande kommune har en forventning om et overskud på 
122 mil. Kr. Med det flotte overskud i IBK, er det en bekymring at man vælge at fokusere på 
besparelser frem for kvalitetssikring, kompetenceudvikling og trivsel i gruppen 0-6 år.  
Byrådet har fremlagt, som vi også gjorde opmærksom på sidste år, deres vision for 2018-2025 med 
6 pejlemærker for at sikre byrådets arbejde med en fælles ramme og strategi. 

De 6 pejlemærker er beskrevet som følgende: 

- Der er brug for alle 
- Fremtidens fundament 
- Danmarks erhvervskommune 
- Kloge hoveder og kloge hænder 
- Sund hele vejen 
- Liv i hele kommune 

Grundforudsætninger: dygtige og engagerede medarbejdere. 

Vi ser at medarbejder og ledelse i Højderyggens Daginstitution brænder for at efterleve dette, 
men trykket fra besparelser giver udfordringer for at lykkedes med dette. Vi har en sund 
institution, med medarbejdere der VIL vores børn, der ØNSKER vores børn og PRIORITERE dem! 

Disse besparelser begrænser mulighederne for at sikre fremtidens fundament og muligheden for 
at bevare og udvikle de kloge hoveder og hænder. Det ønskede liv i kommunen skulle gerne være 
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liv båret af høj professionel kvalitet, for at sikre trivsel blandt børnene. Denne trivsel må starte ved 
de medarbejdere, der passer vores børn og hjælper vores børn med at trives. Denne trivsel kan vi 
være bekymrede for, hvis fokus er besparelser frem for udvikling og stabilitet.  

Vores anbefaling er helt klart at trække den halve % besparelse ud af budgettet, lige præcis for at 
opnå det, vi alle kæmper for og ønsker. Daginstitutioner med høj kvalitet, et sted hvor vi trygt kan 
sende vores børn hen og et sted vi ved, at de får den støtte og hjælp, hver enkelt barn har behov 
for. 

Vi efterspørger og ønsker at denne halve procent går til stabilitet i de enkelte institutioner, hvor 
der kan skabes god trivsel og udvikling. Altså som en investering i børnenes fremtid og en 
tydeliggørelse om IBK’s egen vision om, at der er brug for alle.  

Så må det absolut være nu børnene skal have den støtte og hjælp, for at de senere hen kan 
medvirke til kommunen fortsat har en sund økonomi. En positiv retning ser vi i forhold til, at der er 
fremlagt forslag til at vuggestue børene fremover skal blive i vuggestuen, indtil de bliver tre år.  

 

Højderyggens Bestyrelse på vegne af forældre i 

Ejstrupholm 

Klovborg 

Nørre Snede og Hampen 
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Høringssvar fra Vibereden, Brande  
vedr. kommunale budgetforslag 2022-2025 
 

 
 

Brande d. 03.09.2021 
 
 
Kære Byråd  
 
Forældrebestyrelsen for Vibereden tager udkastet til det kommunale budgetforslag 2022-2025 til 
efterretning.  
 
Vi er klar over, at kommunen kan være nødsaget til at spare på alle områder - herunder også 
daginstitutionsområdet. Vi vil dog gerne benytte denne lejlighed til at gøre opmærksom på, at vi finder 
en 0,5% besparelse uhensigtsmæssigt, idet besparelsen over årene efterhånden akkumuleres til en 
betydelig besparelse. Det er vores opfattelse, at den løbende nedskæring vanskeliggør mulighederne 
for at opretholde og udvikle et godt dagtilbud.  
 
Forældrebestyrelsen for Vibereden har siden foråret 2020, set ledelsen og personalegruppen agere i 
en forandret hverdag med mange ændrede rutiner i forhold til Covid-19, og vi har set 
medarbejderstaben løfte opgaven på betryggende vis. Vi har ligeledes set mange gode effekter af 
diverse tiltag der er sket i forbindelse med Covid-19, som fremlagt på dialogmødet. Vi håber 
evalueringen af denne periode, vil blive holdt sammen med de øvrige undersøgelser og tiltag ift. 
normering. 
 
Som bestyrelse er vi dog bekymrede for hvor vidt de tildelte penge til minimumsnormeringer blot 
kompenserer for nogle af de besparelser, vi er underlagt. At give med den ene hånd og tage med den 
anden giver ikke bedre kvalitet i daginstitutionerne. 
 
Vi opfordrer til, at denne reduktion bortfalder i 2022 og som minimum ikke videreført efter 2022. 
 
 
Vi vil jo alle, både forældre, dagtilbud og kommune, det bedste for vores børn.  
 
 
// Viberedens Forældrebestyrelse 
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Høringssvar fra Dagplejens Forældrebestyrelse vedr Budget 2022. 

 

I forbindelse med budget 22 har dagplejens forældrebestyrelse drøftet hvilken betydning bl.a. 
minimumsnormeringerne har for dagplejen. 

I dagplejen er der en normening på 4 børn i én dagpleje, altså 4 børn pr. voksen. Alligevel er der i 
lovgivningen om minimumsnormeringer truffet en beslutning om, at der skal være 1 voksen pr 3 børn i 
vuggestuer, frem til barnet er 3 år. Økonomisk betyder det altså, at der ikke længere vil være en besparelse 
i at børnene allerede starter i Børnehave når de er 2,9 år. 

Dagplejens forældrebestyrelse ønsker, at børnehave start bliver flyttet fra 2 år og 9 måneder til 3 år. 

Al forskning peger på, at børn frem til de fylder 3 år, har brug for tæt kontakt med en nærværende voksen i 
en lille gruppe af børn. 

Børns udvikling i de måneder fra de er 2 år 9 måneder, til de er 3 år er ofte præget af stor læring og et 
spring i selvstændighed og kompetencer til at kunne klare hverdagen i en børnehave. Her tænkes på 
børnenes sproglige og kommunikative udvikling, børnenes færdigheder ifht f.eks. renlighed, at kunne indgå 
i større grupper, at kunne klare at spise sin mad uden mange anvisninger. 

Som forældre ønsker vi at vore børn får lov at blive i dagplejen, til de fylder 3 år. Det vil give os et større 
tryghed i at vore børn er klar til at starte i børnehaven. 

Da vi kan se, at minimumsnormeringerne betyder, at pengene til at dække flere hænder til børnene frem til 
de fylder 3 år, skal findes under alle omstændigheder, ønsker vi at børnene bliver i dagplejen til de er 3 år. 

 

Venligst  

Dagplejens Forældrebestyrelse 
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Høringssvar til budget 2022 vedr. Engesvang Børnehus 
 

"Vi har således alt i alt en robust økonomi, som vores økonomiske politik også 
lægger op til. Vi skal være ansvarlige og bruge vores penge på en fornuftig måde…” 

– Palle Høj, byrådsmedlem for Venstre (11. maj 2021, Ikast Avis) 

 
Det er dejligt med en robust kommunal økonomi – og fornuft og ansvarlighed. Men det virker meget lidt 
fornuftigt, at vi i budgettet for 2022 kan konstatere, at der fortsat lægges op til en besparelse på 0,5% trods 
indfasningen af minimumsnormeringerne i 2024. Børn, ansatte og forældre har brug for at få gavn af de bedre 
normeringer allerede nu! Derfor vil vi foreslå en blød indfasning. Altså at besparelsen på de 0,5% annulleres og 
pengene i stedet bruges på en blød indfasning af minimumsnormeringerne. 

Vi oplever et stort fokus på dette fra forældre og det er derfor overraskende og, naturligvis, imod forældrenes 
ønske, at der gives med den ene hånd og tages med den anden. 

 

Det gør en forskel – hver dag 

Det GØR nemlig en forskel, at der er bedre tid til børnene! Til seneste dialogmøde talte vi netop om initiativer i 
vores børnehave, som kun kunne ske gennem mere fokuseret tid. Og det kunne mærke og ses! Både i glæde 
hos pædagoger for at reelt gøre dét de brænder for med børnene – og samtidig se og opleve det hos børnene. 
Det sætter positive spor, fordrer deres gode udvikling og knytter relationer i en tidlig alder. Alt sammen vigtige 
grundsten for en god start på livet. Ja, det er store ord, men ikke desto mindre dét der er på spil. 

 

Udover dette, er det meget glædeligt, at stien ved Gl. Kongevej ifm. Engesvang Børnehus er på budgettet. Det 
bliver til stor daglig glæde – og markant bedre trafiksikkerhed – for transporten til og fra børnehaven og 
vuggestuen. 

 

Start det gode. Nu. 

Det er vigtigt vi starter den bløde indfasning af minimumsnormeringer nu. Der kommer til at være mangel på 
pædagoger i årene frem til 2025, og det kan vi allerede mærke nu. Derfor bliver der stor konkurrence om at 
rekruttere det mest kompetente personale til vores børn og i øvrigt personale nok til at opfylde lovkravet om 
minimumsnormeringer.  

Derfor: Prioritér det bedste til børnene! Mindre kan ikke gøre det. 

 

Mvh. 

Forældrebestyrelsen i Engesvang Børnehus 
Engesvang 6. september 2021 
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Ejstrupholm Skole 
Grønningen 3  
7361 Ejstrupholm  

 
Tlf. 9960 5700       

ejstrupholmskole@ikast-brande.dk 

 
 

Høringssvar til budget 2022 fra Skolebestyrelsen på Ejstrupholm Skole 
 

Skolebestyrelsen på Ejstrupholm Skole ser generelt positivt på budget 2022 og fremhæver 

at fra 2023 og frem at byrådet ikke har indarbejdet effektiviseringskravet og forventer at 

dette forbliver sådan i fremtiden. 

 

Dog undrer Skolebestyrelsen sig over, at byrådet vælger at gennemføre en besparelse på 

0,5% på en i forvejen meget stram økonomi på Ejstrupholm Skole. Det gør ondt i driften og 

har store indvirkninger på muligheden for at løse de daglige opgaver hos lærerne og 

pædagogerne. Vi vil opfordre til, at byrådet bruger den positive økonomiske råderum som 

byrådet har, til at give luft ved at fjerne beslutningen om 0,5 % besparelse i budget 2022. 

 

Skolebestyrelsen gør opmærksom på, at pga. faldende elevtal i budgetåret 2022, rammes 

Ejstrupholm Skole hårdt ved den nuværende tildelingsmodel, da vi skal drive og 

opretholde de samme klasser og undervisningsniveau men for minder midler. Vi har ingen 

mulighed for at udvide skoledistriktet og derved opretholde det nuværende elevantal og 

tildelingsbeløb, da skolen ikke har mulighed for at udvide skoledistriktet og derved kan 

bevare pengene per elev. Dette gælder også på specialområdet. Eks. hvis en forælder 

flytter til skoledistriktet men barnet forbliver i dens specialtilbud som ligger i en anden 

kommune så skal Ejstrupholm skole sende penge med det barn, altså koster det skolen 

penge i stedet for at pengene bliver på skolen og drifter.  

 

Den mangeårige opsparing (økonomisk råderum) som Ejstrupholm Skole har i overskud 

kan og skal f.eks. ikke bruges på dyre vikartimer og midlertidigt timedækninger eller 

bruges på affaldsbeholder som også benyttes af byens borgere, men bruges på børnene, 

inde arealer, skolegård og inventar til gavn for børns udvikling og trivsel.  

 

Helt konkret ønsker Skolebestyrelsen på Ejstrupholm skole at byrådet genovervejer helt at 

fjerne de 0,5% besparelse i budgettet for 2022.  
 
 
Karina Jensen 
Formand 
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Ikast-Brande Kommune 
Rådhusstræde 9 

7430 Ikast 
Att: Pia Nina Hansen Brande, den 27. august 2021 
 

 
 

 
 
 

 
Høringssvar vedrørende budgetforslag 2022-2025 

 
Skolebestyrelsen ved Dalgasskolen og Blåhøj Skole er lettede over, at budgettet und-
lader ekstra besparelser ud over den ½ %. En halv procent kan virke som en bagatel, 

men samlet set fra 2019 til 2022 udgør beløbet i skole og SFO på Dalgasskolen 
800.000 kr., og på Blåhøj Skole betyder det 221.000 kr. For det beløb kunne vi have 

fået nye skolemøbler, soft-touch skærme til klasselokalerne eller inspirerende lege-
redskaber til udendørs læringsmiljøer. Flere personaletimer ville have betydet mulig-
hed for mere tid til skole/hjemsamarbejde, flere holdtimer til faglige kurser, flere mu-

ligheder for AKT-forløb osv. 
 

I 2023 skal vi igen mangle ½ % - samme beløbsramme, men kerneopgaven i skole og 
SFO, både i den almene og specialiserede del, har samme omfang. 
 

Den renovering, som Dalgasskolen gennemgik tilbage i 2005, resulterede i et godt og 
indbydende indeklima og arbejdsmiljø for både børn og voksne. Nu konstaterer vi, at 

forbedringer omkring skolens bygninger, skolegårdsmiljø og parkeringsplads igen er 
tiltrængt. 
 

Ovenstående er således en opfordring til, at skoler og SFO’er bliver prioriteret højere i 
et budget, der har et reelt råderum. 

 
 
På vegne af skolebestyrelsen 

 
Morten Colbert 

skolebestyrelsesformand 
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Skolebestyrelsen ved Artium vil gerne udtrykke stor glæde og 

taknemmelighed over det nye skolebyggeri. Det er en fantastisk 

bygning, der udgør dejlige rammer for børn og unge - rammer der 

giver unikke muligheder for at lære og være. 

Vi oplever en rigtig god stemning omkring skolen. Børn, forældre, 

personale og borgere giver stor opbakning til det produkt, vi står med. 

 

Med skolens nye placering er der skabt et omfattende knudepunkt 

midt i byen. Her ved skolestart har det givet nogle trafikale problemer. 

På nuværende tispunkt er der ekstra pres på parkering, og der 

skabes farlige situationer, når gående, bilister og cyklister blandes.  

Vi afventer, at indgangen fra Ole Bendixvej bliver færdig og tilkørsels-

forholdene fordeles. Hvis farlige situationer fortsat opstår, håber vi, at 

der vil kunne afsættes et beløb til forebyggende tiltag. Der er mange 

konkrete ideer til tiltag, og vi stiller os gerne til rådighed. På skolen vil 

vi også selv byde ind med tiltag, der kan forebygge uheld. 

 

Vi ser med bekymring på den fortsatte ½% besparelse. På Artium 

betyder det samlet set fra 2019 til 2022 kr. 1.022.000. Der kan 

tilkøbes mange både lærer- og pædagogtimer for det beløb. Timer 

der kan bruges til øget skole/hjemsamarbejde, til holdtimer så 

fagligheden kan øges, eller til AKT-indsatser så arbejdet med at give 

mulighed for, at alle børn deltager i et fællesskab, styrkes. I hele 

kommunen skal kerneopgaven i folkeskolen forsat løftes, og vi ser 

gerne, at den ½ % besparelse bliver fjernet. 

 

Venlig hilsen 

Rene Hansen 

Formand for skolebestyrelsen 
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Høringssvar budget 2022 

 

Tak for budget-møde i Remisen i Brande d. 25. august 2021.  Som altid er det oplysende og giver vigtig 
information om kommunens samlede økonomi.  

Skolebestyrelsen og MED-udvalget på Bording Skole anerkender, at der i budgettet ikke er indarbejdet NYE 
besparelser på skoleområdet. Til gengæld er der en række forhold, der alt andet lige, har samme følger som 
egentlige besparelser. 

 

Effektiviseringskrav: 

I budgettet er indarbejdet en besparelse på ½ % med baggrund i en tidligere politisk beslutning herom. MED-
udvalget har i tidligere høringssvar anfægtet denne beslutning, og kraftigt opfordret til, at dette krav blev 
taget af bordet. Vi gentager denne opfordring med samme formulering som høringssvar i 2019 velvidende, at 
det ikke er en ny besparelse. Konsekvensen heraf har ikke ændret sig: 

MED-systemets arbejde gennem flere år (med baggrund i APV) om at finde balance mellem opgaven og 
resurse og stigende sygefravær i kommunen er fortællingen om et personale, der til daglig er presset til det 
yderste. Det nye effektiviseringskrav presser dette yderligere. Vi må derfor stille spørgsmålstegn ved det 
serviceniveau/ambitionsniveau, som det politiske niveau forventer opretholdt med stadig mindre og mindre 
resurse. Som personale må vi insistere på muligheden for at lykkes med opgaven. 

 

Demografi: 

Budgettet indregner kommende reduktion af midler til skoleområdet som følge af faldende børnetal i 
kommunen. I 2025 andrager dette beløb ca. 10 mio. kr. (svarende til ca. 250 elever).  

Vi anerkender, at der er fald i børnetallet over de næste år. Vi anerkender imidlertid ikke, at der kan 
reduceres krone for krone.  

At drive skole har en pris, og heri indgår omkostninger, der ikke kan ændres ved eller hvortil der er knyttet 
forpligtelser. Det faldende børnetal betyder fx ikke nødvendigvis, at antallet af klasser reduceres. Kun at 
antallet af elever i en klasse mindskes. Ergo skal der grunddriftes på samme niveau som nu. Tilbage står, at 
fratagelsen af resursen som følge af det faldende børnetal, kun kan hentes på det råderum, der i dag 
sammen med inklusionssummen finansierer driften af vores baser. 

Konsekvenserne heraf er åbenlys forringelse af betingelserne for at drive skole og et yderligere forøget 
arbejdspres på personalet.  

 

Løft til Folkeskolen: 

I budgettet er indarbejdet et lovkrav om løft til Folkeskolen øremærket til flere lærere i skolerne (3,8 mio. kr. i 
2022).  Vi hilser dette velkommen.  

Vi er usikre på, hvordan dette løft kan mærkes, når andre parametre i budgettet samtidig fratager skolen 
næsten tilsvarende resurse til personaler – jf. ovenstående.  Æbler og pærer er forskellige og kan ikke 
umiddelbart sammenstilles. Men tilbage står et indtryk af, at der tages fra med den ene hånd og gives med 
den anden.  

Hvor bliver det reelle løft af?  

 

Anlæg: 
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Budget-gennemgangen problematiserer et kommunalt højt anlægsniveau med antydning af, at ikke-
påbegyndte projekter udskydes eller måske ikke realiseres. Vi anerkender, at der er prismæssige 
udfordringer på anlægssiden. 

Alligevel er det magtpålæggende for os, at:  

Masterplan for skolerne bevares og gennemføres som planlagt. Grundlæggende er der tale om en 
vedligeholdelses-og ombygningsplan for skolerne på at opgradere utidssvarende forhold til tidssvarende 
forhold (fx toilet forhold o.a.), men ikke mindst at følge op på Folkeskolens krav om ændrede forhold til fx 
undervisning i faget Håndværk&Design.  

Autisme-skole på Borgergade realiseres som planlagt da standen på nuværende faciliteter gør nybygning 
nødvendig. 

 

Skolebestyrelsen og MED-udvalget på Bording Skole  

02.09.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

side 45



 
 

  
 
                Engesvang 29-08-2021 
 
 
Høringssvar til budget 2022-25 fra skolebestyrelsen på Engesvang Skole: 
 

 
Skal Ikast-Brandes kommunes vision for Børn og Unge forblive en tegning?  
 
Vi må nu konstatere – gennem budgetorienteringen – at vi står med en økonomi, der hverken 
giver råderum eller plads til forbedringer for andet år i træk.  
 
Det burde være muligt at give råderum, der muliggør den helt nødvendige opprioritering af 
vore børns læringsmiljø, hvis kommunen vil stå ved deres Børn og Unge politik. 
Vi mangler sammenhæng mellem det yderst positive dialogmøde i april 2021, hvor 
Engesvangs Vision 2020 blev gennemgået. 
.  
 
I skolebestyrelsen på Engesvang Skole har vi utallige gange gjort opmærksom på de 
forringelser, besparelser afstedkommer for vores børn.  I perioden efter høringsrunden i 2020 
resulterede dette endda i, at alle skolebestyrelser i kommunen samlede vores kræfter og 
inviterede til dialog med politikerne. Dette understreger, at besparelserne ikke bare rammer 
enkelte skoler der evt. har større udfordringer end andre, men at alle kommunens skoler er 
ramt af besparelserne, så skolerne endnu engang er tvunget til at forringe det basale 
serviceniveau.  

 
Serviceniveauet er så forringet, læringsvilkårene er så forringede, at der skal ske en  
opprioritering. 
 
Til fællesmødet med politikerne i Børn og Unge-udvalget forsøgte vi at konkretisere, hvad 
besparelserne betyder på skolen. Vi nævner igen de konkrete eksempler på, hvilke områder 
der rammes af besparelserne: 
 

• Mærkbart færre voksne til et stort set uforandret elevtal. 
• Kun mulighed for 2-lærer-ordning i normalklasserne ifm. udmøntning af ”§16 d 

ordningen”. 
• Mindre tid til den enkelte elev. 
• Udfordringer med at understøtte den helt nødvendige differentiering af 

undervisningen.  
• Afskaffelse af den gode start på dagen, som ”tjek ind-båndet” om morgenen bidrog til. 
• Færre midler i en ikke pristalsreguleret ramme, hvilket i stigende grad udfordrer 

skolens mulighed for efter-/videreuddannelse af medarbejderne, afvikling af lejrskoler 
og ekskursioner samt indkøb af ønskede undervisningsmaterialer og IT-portaler.  

 

ENGESVANG SKOLE    Gl. Kongevej 97, DK-7442 Engesvang 
TLF. 99605000 – FAX. 86865709 
engesvangskole@ikast-brande.dk 
www.engesvangskole.dk 

side 46

mailto:engesvangskole@ikast-brande.dk


Det er yderligere problematisk, at læringsmiljøet på Engesvang skole er påvirket af 
manglende prioritering af de fysiske rammer samtidig med besparelser på det generelle 
serviceniveau. De fysiske rammer på skolen nødvendiggør holddeling af klasser, men uden at 
der følger flere hænder og lærertimer med. Dette skaber dårligt læringsmiljø og dårlige 
forhold for Engesvangs dygtige lærerstab til at opfylde deres opgaver optimalt. Med et fagligt 
efterslæb grundet nedlukning og online undervisning er dette ikke acceptabelt for byens 
børn! 
 
Engesvang forenings- og fritidsliv er båret af stærke kræfter af borgerne og erhvervsliv. 
Engesvangs friluftbad er et godt eksempel herpå. Det samme gør sig gældende for Vision 
2020.  
Engesvang har de seneste år oplevet et boom i byggeriet på udstykningerne, hvilket skyldes 
både lokale som tilflyttere, hvor især tilflyttere med børn skaber yderligere krav til 
skolevæsenet som deres faciliteter.  
 
Men kan Engesvang på sigt -med den nuværende politiske holdning til økonomien- fortsat 
tiltrække nye børnefamilier, hvis ikke vi har en skole der kan leve op til de nødvendige 
rammer.  
 
Vi kan frygte, at såfremt der ikke er politisk vilje til, at understøtte mister de lokale stærke 
kræfter modet, hvis ikke Vision 2020 kommer med som prioritet fra Ikast –Brande kommune.    
 
Så på trods af en meget rost Børn og Unge politik, hvor der gives frihed på den enkelte skole til 
at udmønte visionen for kommunens børn og unge, så forbliver denne frihed til at bygge på 
fælles værdier bare en tegning, når de økonomiske rammer er så stramme, at 
handlemulighederne fjernes. Vi kan i Engesvang skolebestyrelse kun se det kommende 
budgets udformning, som en meget kortsigtet plan. Hvis kommunen ønsker at aktivere deres 
vision på Børn og Unge-området og ønsker langtidsholdbare løsninger, så skal der prioriteres 
så kommunen bliver attraktiv for unge par og børnefamilier, der kan bidrage til at ændre den 
demografiske udvikling i kommunen. Som vi ser det, så er kommunen i gang med at lægge en 
retning for fremtiden, hvor børnefamilierne ikke prioriteres. 
 
Med venlig hilsen 
Skolebestyrelsen Engesvang Skole 
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5. september 2021 

 

 

Høringssvar til budget 2022-25 fra Skolebestyrelsen på Nordre og Isenvad skoler 

 
Skolebestyrelsen på Nordre og Isenvad skoler vil gerne anerkende Byrådet for endnu engang 

at sikre, at der i budget 2022-25 ikke er planlagt besparelser på området for udsatte og 

sårbare familier.  

 

Nordre og Isenvad skoler har mange børn på specialområdet og det er positivt, at de 

nuværende tilbud til udsatte og sårbare familier, der er tilknyttet PPR og Familieafdelingen, 

fastholdes. 

 

Skolebestyrelsen er stolte af vores SGU tilbud, som er et populært tilvalg blandt børn og 

forældre i skoledistriktet, men også har stor søgning fra familier uden for skoledistriktet. Det 

betyder meget for skolen, at Byrådet fortsat viser deres opbakning til tilbuddet og fastholder 

den økonomiske støtte i budgettet. Derudover ser vi meget frem til at blive én del af Ikast 

Complet og følger med stor interesse hele processen. 

 

Skolebestyrelsen er altid optaget af vores børns sikkerhed. Så anlægsforslaget omkring 

lysregulering i Tulstrup er vi meget begejstrede for. Det har været et ønske længe, at 

lyskrydset blev prioriteret og derved sikre en sikker skolevej for de mange af skolens børn der 

kommer fra Tulstrup. Så kan forældre til selv de mindste skolebørn sende deres børn afsted 

med ro i maven.  

 

Skolen er udfordret på meget trafik, særligt om morgenen til og fra Nordre Skole. Så jo flere 

cyklister jo mindre trafikale problemer omkring skolen.  

 

Skolebestyrelsen bakker ligeledes op om forvaltningens anlægsforslag om udskiftning af 

rørinstallationer, som er vurderet nødvendig af fagfolk. 

 
Skolebestyrelsen ved Nordre og Isenvad skoler har med stor interesse fulgt med i 

budgetfremlæggelsen og havde på baggrund af tilbagemeldingen om et bedre budget end 

forventet for andet år i træk og en tilførsel af midler til folkeskolerne i Ikast-Brande Kommune 

en forventning om, at vi nu gik bedre tider i møde. Så meget desto større blev vores skuffelse, 

da det blev fremlagt, at Byrådet fastholder den årlige besparelse på 0.5 %, hvorved skolernes 

budget alligevel udhules endnu engang. 

 

At fjerne den tilbagevendende 0.5 % besparelse vil ikke som sådan give et kvalitetsløft, men 

vil medvirke til at fastholde det nuværende niveau og på den baggrund være til gavn og glæde 

for alle medarbejdere og børn. De sidste mange års besparelser har været hårde ved vores 

skoler og har blandt andet betydet, at vi har haft færre støttetimer for udsatte børn, tiden til 

forberedelse er blevet mindre og klasserne er blevet større. Generelt oplever vi, at vores 

medarbejdere er presset ud over, hvad der kan forventes at være rimeligt. 

 

Vi finder det i Skolebestyrelsen desuden stærkt bekymrende, at demografiske ændringer 

fortsat tænkes ind med 100 % ved nedgang, men kun 50% ved stigninger. Det udhuler 

driftsbudgetterne, som i forvejen er helt strammet til. Der er ingen logik i beslutningen om, at 

nye opgaver kun honoreres med 50 %, for de koster det samme som de kendte opgaver. Der 

bør lægges en strategi for, hvordan Byrådet vil sikre, at Folkeskolerne i Ikast-Brande 

Kommune har et stabilt budget i hele skoleåret og derved forebygge, at der fx ikke er penge i 

budgettet til drift af en klasse, sygefravær etc. 
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Skolebestyrelsen er på baggrund af det fremlagte budget meget bekymrede for skolernes 

fremtid og den konstante reducering af budgetterne, som kun kan gå ud over kvalitet, 

medarbejdertrivsel og arbejdsmiljø. Vi håber derfor, at Byrådet vil prioritere at tilføre flere 

midler til Folkeskolerne, så vi også i årene fremover kan levere et godt tilbud til børn, forældre 

og medarbejdere, som vi alle kan være stolte over. 

 

Venlig hilsen 

Skolebestyrelsen 
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Hør ingsvar til Ikast-Brande Kommunes Budget 2022 

Vores værdigrundlag ”Her lærer vi meget – og her er godt at være”er det overordnede udgangspunkt for 

hvordan vi arbejder på Hyldgårdsskolen. Vi er lykkedes langt henad vejen med god trivsel og inklusion af 

elever med forskellige behov.  

Tilbage i 2019 blev det besluttet af jer politikere, at vi skulle spare 1% årligt, hvilket akkumuleret  har svaret 

til 2 faste lærerstillinger på vores skole. Det har gjort det ekstra udfordrende især på inklusionsområdet de 

seneste år. 

Dertil kommer, at Hyldgårdsskolen, ligesom alle andre skoler, har oplevet nedlukning af traditionel 

skolegang i 2020 og 2021. Det store omfang af hjemmeskole har gjort behovet for større fokus på både det 

faglige og sociale blandt vores elever, samt skabt tiltagende behov for inklusionsfokus.  

I 2022 udgør budgetbesparelsen yderligere ½%, hvilket svarer til knapt 200.000 kr. på vores skole. Det 

divergerer kraftigt fra det øgede behov som vi oplever. Vi ser det som en meget stor udfordring,  der vil 

ramme elever med inklusionsbehov, og dermed alle elever. 

Vores forventning som skolebestyrelse er, at kunne leve op til vores mål om at alle lever et meningsfyldt liv 

i vores foranderlige verden.  

Vi mener, at såvel skoleledelse og lærere og pædagoger gør en stor indsats for at lykkes med dette. På 

baggrund af en god søgning af nye elever på flere klassetrin, så er det vores klare opfattelse, at 

Hyldgårdskolen er en attraktiv skole for både elever og forældre.  

Derfor vil vi fra Skolebestyrelsen på Hyldgårdsskolen gøre opmærksom på, at vores smertegrænse er nået! 

Det er vores klare forventning, at 2021 bliver sidste år med budgetbesparelse, så vi fortsat kan sætte 

særligt ind i forhold til den enkelte elevs faglige og sociale udfordringer. 

 

På vegne af Hyldgårdsskolens bestyrelse   

Vivi G. Kattenhøj 
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Dato: 30. august 2021 
 
 

1 

Ældrerådets høringssvar vedr. budget 2022 
 
I forhold til demografipuljen: 
Ældrerådet anbefaler, at der er en demografipulje, der tager højde for udviklingen på ældreområdet. 
Det undrer Ældrerådet, at Byrådet tør holde fast i udelukkende at afsætte 50 % af den beregnede 
pulje til demografisk udvikling. 
Ældrerådet mener, der skal afsættes 100 % af puljen, så der er penge nok til de udgifter, der forven-
tes at komme med det stigende antal ældre.  
Tillige for at undgå økonomiske overraskelser i løbet af året, som der ikke er dækning for. 
Især fordi der er vedtaget en økonomisk politik, hvor der ikke gives tillægsbevillinger, men hvor der 
istedet skal findes besparelser for merforbruget uanset årsag. 
 
Pulje til øget trivsel og kompetence på Frit valgs området (3,756 mio kr) 
Ældrerådet anbefaler, at denne pulje fastholdes og medtages i budgettet.  
Alternativet er, at der vil ske et fald i trivslen, ændring af arbejdsmiljøet, samt mindre mulighed for 
kompetenceudvikling for medarbejderne. 
Herunder mundtlige faglige refleksioner, som kan gavne den ældre borger. 
 
Ældrerådet vurderer, at der er behov for et skarpt fokus på de rekrutteringsudfordringer, der er.  
Ældrerådet vurderer, at denne pulje kan være med til at mindske rekrutteringsudfordringerne. 
Derudover kan puljen medvirke til at fastholde allerede ansatte med mulighed for øget fleksibilitet 
for den enkelte. 
 
Effektiviseringskrav på 0,5 % 
Ældrerådet anbefaler, at effektiviseringskravet afskaffes, idet der ellers vil ske yderligere servicefor-
ringelser for de ældre. 
Dette vil gå ud over borgerne og den hjælp, de kan modtage. 
Ældrerådet vurderer, at vilkårne med yderligere effektiviseringer vil gå ud over arbejdsvilkårene og 
arbejdsglæden for medarbejderne. 
Det er jo mennesker, der er dybt afhængig af andres hjælp og omsorg, der rammes pga effektivise-
ringskravene. 
Der er grundlæggende basale behov, der fortsat skal opfyldes, og som ikke kan effektiviseres. 
 
Udskiftning af nøglebokse til elektroniske dørlåse 
Ældrerådet anbefaler, at de eletroniske dørlåse bevilges. Blandt andet for at øge borgernes tryghed, 
og i nogen omfang mindske risikoen for ubudne gæster. 
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Høringssvar 
Budget 2022 høj faglighed styrker livskvaliteten

Børn og Unge

Overordnet set glæder vi os, i Danske 
Handicaporganisationer Ikast-Brande over, at der 
tilføres midler til områder for familier med børn 
med særlige behov. Dermed sættes et vigtigt fokus 
på tidlig opsporing og forebyggende indsatser. 
Dette er vigtig for familiernes trivsel og forældrenes 
tilknytning til arbejdsmarkedet. 

DH tilslutter sig forslaget fra Børne- og 
Undervisningsudvalget (budgetbog 1 side 122), 
hvor Børneterapien fremover skal indgå som del af 
den nye institution/skoletilbud i Ikast Øst 

Psykiatri og Handicap

DH ser med stor velvilje på arbejdet med 
Struktur- og Udviklingsplan på psykiatri- og 
handicapområdet, arbejdet er visionært og udviser 
stort ønske om øget faglighed. DH anbefaler, at 
man, når planerne skal sættes i værk, husker, at 
vi er jo en kommune, der er parat til at udfordre 
vanetænkningen og se, om vi kan gøre tingene på 
en ny måde.

Danske Handicaporganisationer anbefaler, 
at Byrådet tildeler det fulde beløb af 
efterspørgselspuljen i forbindelse med 
budgetlægningen for 2022, og vi bakker derfor op 
om Administrationens Forslag til driftsbudgettet: 
Efterspørgselspulje handicap/psykiatri (voksne) 
budgetbog 1 side 101.

Konsekvenserne af kun at tilføre 50 % er, at 
der sker serviceforringelser for alle borgere, der 
er visiteret ydelser på området, hvis der ikke 
sker løbende bevillinger. Det vil kunne medføre 
usikkerhed for allerede svage grupper af borgere og 
deres pårørende.

DH anbefaler, at Byrådet følger forslaget i 
budgetbog 1 side 120, hvor administrationen 

“De [psykisk syge] dør tidligere, de begår selvmord, de falder ud af uddannelser og arbejdsmarkedet,  
de selvmedicinerer med alkohol eller stoffer og nogle ender uden tag over hovedet... 
 

Kan vi som samfund være dette bekendt?”  

Mikkel Rasmussen, Psykiater.  
Ledende overlæge Psykiatrisk Afd. Vejle.  

Næstformand, Dansk Psykiatrisk Selskab

Danske Handicaporganisationer Ikast-Brande 
bidrager med følgende høringssvar til Budget 2022.

 

Allerførst vil vi ønske tillykke med 

prisen som Danmarks Erhvervskommune 

nr. 1 for 11. gang. 

Det er vi glade og stolte over.
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Høringssvar 
Budget 2022 høj faglighed styrker livskvaliteten

i Psykiatri- og handicap foreslår, at 
udendørsbelysningen i forbindelse med 
Socialpsykiatrisk Center Syd ikke skal udbedres og 
betales af Socialpsykiatrisk Center Syds budget. 

Effektiviseringsbidrag
DH anbefaler, at der som udgangspunkt ikke 
spares på Psykiatri og handicapområdet. 
Vi beder ikke om flere penge, men om at beholde 
dem vi har.

For borgere på psykiatri- og handicapområdet 
betyder besparelser og effektiviseringstiltag 
dårligere livskvalitet. Dårligerer livskvalitet giver 
dårligere liv, og giver på længere sigt dyrere liv.

Kan vi være dette bekendt?

På vegne af  Bestyrelsen  
i Danske Handicaporganisationer Ikast-Brande  

 
Trine Worm Nissen 

Formand 
 

 

 E-mail: dh-ikastbrande@handicap.dk 
 https://handicap.dk/lokalafdelinger/

midtjylland/dh-ikast-brande

 

Danske 
Handicaporganisationer 
Ikast-Brande

35 handicaporganisationer er 
medlemmer af DH. Det gør DH til det 
fælles talerør på handicapområdet.

Vi repræsenterer mennesker med 
alle typer handicap. Synlige og 
usynlige – fra hjerneskade og gigt til 
udviklingshandicap og sindslidelse.

Kend DH som en konstruktiv 
samarbejdspartner. Nationalt og lokalt 
søger vi den gode politiske dialog. Vi 
bidrager med viden om handicap og nye 
løsningsforslag.

Formålet med DH-afdelingen lokalt i 
kommunerne, er at formidle samarbejdet 
mellem DH’s medlemsorganisationer 
på kommunalt plan og søge at fremme 
fælles interesser.
 

“Så mennesker med handicap 
kan leve et liv som alle andre.”
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      03.09.21 

Udtalelse, budget 2022-25 
 
Skolelederforeningens lokalbestyrelse i Ikast-Brande ønsker at komme med følgende 
udtalelse til budget 2022-25. 
 

Skal ”Hedekraft” være det bærende skolevilkår? 
At lykkes på trods og skabe løsninger i svære vilkårsrum er ikke ukendte fænomener 
for skolelederne i Ikast-Brande Kommune. Der hersker en stolthed og dedikation til 
konstant at lykkes bedst muligt ud fra de vilkår, vi har. Det høje ambitionsniveau fra 
politisk side virker ligeledes som en inspiration, men som påpeget i tidligere 
udtalelser, har det også slagsider, hvis der er fuldstændig disharmoni mellem 
ambitioner og reelle ressourcer til at løse opgaven.  
 
Med udsigten til at 0,5 % procent besparelsen for kommende budgetår måske 
fastholdes, er vi nødt til at stille spørgsmål til de politiske intentioner, der måtte være 
for folkeskolen i vores kommune. Skoleområdet har holdt meget hårdt for, da vi både 
har bidraget med vores del i de generelle effektiviseringer, men samtidig har måttet 
se direkte og indirekte besparelser ramme vores område specifikt ved siden af. Her 
tænkes på direkte besparelser på såvel SFO- som specialområdet og en ikke 
prisfremskrevet rammetildeling gennem årtier. Dertil er så kommet, at besparelser på 
eksempelvis UU-området og PPR har den medførende effekt, at når disse 
samarbejdspartnere beskæres vil flere og flere opgaver falde tilbage på skolen – 
uanset hvor presset vi i forvejen selv er.  
 
Vi har i dag på skolerne et meget lille økonomisk råderum som ledere at gøre godt 
med. Lærerne skal undervise gennemsnitligt 770 timer om året, og både lærere og 
pædagoger er udfordret på at have tilstrækkelig tid til forberedelsen. De funktioner 
der kan være med til at lette lærere og pædagogers arbejde med at skabe inkluderende 
miljøer udfordres hver gang, der skal spares. Reduktioner koster på specialområdet, 
på 2-voksentimer, på AKT-indsatser og på de vejledningsfunktioner, som skal være 
med til at sikre alle børns læring og trivsel – der er simpelthen ikke andre steder at 
kigge hen nu i forhold til skolernes styring.  
 
Risikoen for at hedekraft bliver til overophedning er afgjort til stede. Vi skal og vil 
bevare et godt skolevæsen især for børnenes skyld – men også for den stolthed vi alle 
ønsker at knytte til vores professionelle virke.  
 
Med venlig hilsen 
Skolelederbestyrelsen, Ikast-Brande 
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Budget 2022-2025:  
Sammenfatning af høringssvar til budget 2022-2025 i 

Sektor-MED og Hoved-MED udvalget 
 

Hoved-MED udvalget 03-09-2021:  
Hoved-MED udvalget vil gerne opfordre til, at budgettet fortsat er med til at sikre en 

stabil ramme for drift og et strategisk udviklingssigte. 

 

Hoved-MED udvalget vil samtidig gøre opmærksom på, at de fremlagte 

udvidelsesforslag kan komme til at virke som reelle besparelser, hvis de ikke bliver 

gennemført.  

 

Hoved-MED udvalget vil gøre opmærksom på, at den gentagne ½ procents 

besparelse kan medføre øget arbejdspres og dermed en negativ påvirkning af 

arbejdsmiljøet, der allerede giver udfordringer med at rekruttere kvalicerede 

medarbejdere.  

 

MED-Administrationen 25-08-2021: 
MED-Administrationen har drøftet budgetforslaget og anbefaler generelt, at 

rammebesparelsen på den ene procent annulleres i de kommende år. I modsat fald 

forudser MED-Administrationen mærkbare effekter på serviceniveauet, herunder 

længere sagsbehandlingstider, øget stressrelateret sygefravær, ringere mulighed for 

rekruttering og større risiko for fejl.  

 

Herudover anbefaler MED-Administrationen, at de tekniske korrektionsforslag 

automatisk indregnes i budgettet. 

 

 

MED-Ældre 31-08-2021:   
 

MED-Ældre anerkender: 

 Den informative fremlæggelse af budgetmaterialet, hvor det bl.a. fremgik, at 

det er et hæderligt og fornuftigt udgangspunkt.  

 Den ansvarlige økonomiske politik og en økonomisk ansvarlig 

driftsorganisation  

 

Tilvæksten for de +80 årige vil også de kommende år påvirke mængden af opgaver 

samtidig med forventningen om en sundhedsreform, hvor der bl.a. skal lægges flere 

opgaver ud til kommunerne. Dette samtidigt med en stigende kompleksitet i de 

opgaver, vi skal løse i den kommunale del af det nære sundhedsvæsen. Vi henleder 
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en særlig opmærksomhed på, hvordan vi kan sikre de nødvendige kompetencer, 

kvalitet og tværfaglighed i hele organisationen.  

MED-Ældre gør opmærksom på, at ikke alle områder af Sundhed & Ældre er dækket 

af demografipuljen, hvorfor disse områder er særligt udfordret af demografien. 

Derfor er det af stor betydning for MED-Ældre, at de økonomiske midler til demografi 

prioriteres med 100%. Balancen mellem opgaver og de ressourcer, der er til 

rådighed, påvirker både rekrutteringsmulighederne samt muligheden for at sikre 

medarbejdernes arbejdsmiljø. Vi bekymrer os for, hvilken konsekvens, det vil få i 

forhold til løsning af kerneopgaven, personalets faglighed samt det fysiske og 

psykiske arbejdsmiljø herunder sygefraværet. 

Med-Ældre oplever, at der flere steder i 2021 er problemer med at indfri den 

besluttede effektivisering uden servicereduktioner. MED Ældre ser, at stederne også i 

2022 vil få svært ved at indfri effektiviseringen på den ½ % uden væsentlige 

servicereduktioner. Med-Ældre ser frem til, at denne type besparelser forsvinder fra 

2023.  

 

MED-Ældre vil gerne henlede opmærksomheden på driftsudvidelsesskemaet ”Øget 

trivsel og kompetenceudvikling i fritvalgsområdet”. Bedre bemanding er en 

forudsætning for fortsat at arbejde med fuld tid samt kompetenceudvikling i 

hjemmeplejen/fritvalgsområdet. Hvis budgettet forsvinder betyder det bl.a., at 

indsatsen omkring fuldtidsstillinger må stoppe og dermed det generelle socialfaglige 

og sundhedsfaglige løft af området. Tid til kompetenceudvikling og sparring er meget 

begrænset i timeprisen. Det er bekymrende, at puljer, der overgår til bloktilskud 

inden for sundheds- og ældreområdet, forsvinder af budgettet. Dette er sket flere 

gange. Det er med til at underminere budgettet og dermed den faglige kvalitet og 

arbejdsmiljøet.  

 

MED-Ældre kan konstatere, at budgettet på 456.000 kr., som Byrådet en gang har 

vedtaget, for drift af tilbygningen til Engparken kun gælder for 2021 grundet en 

budgetregel. MED-Ældre forventer, at Byrådet beslutter en bevilling for 2022 og 

overslagsårene.  

 

Rekrutteringsudfordringerne er flere steder inden for Sundhed & Ældre så store, at 

der er ubesatte stillinger og mange ufaglærte. MED-Ældre vil gerne være en attraktiv 

arbejdsplads, og vil derfor anbefale en indarbejdelse af ovenstående bemærkninger 

og ønsker til budget 2022. 
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MED-Psykiatri og handicap 01-09-2021:  
Høringssvaret er afgivet på baggrund af møde den 1. september 2021 i Sektor-MED 

for Psykiatri og Handicap, samt indkomne høringssvar fra Lokal-MED på området.  

 

Indledningsvis vil vi på tværs af både de lokale MED og Sektor-MED gerne takke for 

muligheden for at blive hørt i budgetprocessen, og dermed at få mulighed for at give 

input til betydningen for vores område.  

 

Helt overordnet kan vi med tilfredshed konstatere, at budgettet for 2022 giver 

Psykiatri og Handicap et driftsbudget, der matcher 2021.  

 

Der er dog flere elementer, som giver anledning til bekymring.  

Der er et stærkt ønske i samtlige Lokal-MED og i Sektor-MED, at den påtænkte halve 

procents effektivisering annuleres i 2022 og i overslagsårene. Konsekvensen af 

mange års besparelser og effektiviseringstiltag har sat sine spor, og yderligere 

effektiviseringer vil få betydning for kvaliteten af vores drift. Vi vil gerne på linje med 

sidste års høringssvar appellere til, at myndighed og driftsområderne fritages for 

yderligere effektiviseringer. Der gøres opmærksom på, at sådanne besparelser 

rammer dobbelt så hårdt på Psykiatri- og Handicapområdet i sammenligning med de 

øvrige områder, da vi er takstfinancierede. Da vi ikke kan lægge besparelserne på 

eksterne kommuners køb på vores tilbud, skal besparelserne igen i 2022 dermed 

findes i halvdelen af vores budget, hvilket giver en uforholdsmæssigt stor 

effektivisering på vores område. Det er også problematisk, at der skal afleveres 

midler til forventede IT-effektiviseringer. Indtil videre har IT-systemerne, både drift 

og indkøb, ikke medført effektiviseringer, men øgede udgifter og øgede 

medarbejdertimer på anvendelse og oplæring.  

 

Hvis effektiviseringerne fastholdes i 2022, foreslår vi at midlerne bliver på de enkelte 

områder, men konverteres til investeringsmidler i forbedringstiltag.  

 

Vi kan konstatere, at vi som område fortsat kun kompenseres for 50 % af 

demografiudgifterne. Vi ønsker, at demografipengene tilføres Psykiatri og Handicap 

100 %, idet vi ellers risikerer en yderligere uforholdsmæssig besparelse af vores 

område.  

 

De forskellige besparelsestiltag medfører forringelser på vores område, og det har en 

langsigtet negativ effekt. Da en vigtig del af vores indtægt er fra salg til eksterne 

kommuner, vil forringelse af kvaliteten have en direkte og uhensigtsmæssig 

konsekvens på attraktiviteten af vores tilbud til både Ikast-Brande borgere, men 

også borgere fra eksterne kommuner. Dette vil med høj sandsynlighed medføre 

lavere salg af pladser. Tendensen i indsatserne på området er, at der tilkommer 

side 57



borgere med langt mere komplekse problemstillinger, hvorfor både opgaver hos 

myndighed og hos udførere er steget i både omfang og sværhedsgrad.  

 

Samtidig har besparelserne negative konsekvenser for arbejdsmiljøet hos 

medarbejderne, både i myndighed og på driftsstederne. Der er en stigende oplevelse 

af at måtte gå på kompromis med de faglige indsatser, og det vil på 

myndighedsområdet særligt blive en endnu større udfordring at sikre mulighed for 

budgetoverholdelse ved køb af pladser. Dette skal ses over for en voksende 

udfordring med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft til området, så der bør i de 

kommende år netop være fokus på at øge kvaliteten og gøre rammerne mere 

attraktive frem for det modsatte.  

 

Sluttelig vil vi gerne give udtryk for, at der er glædeligt at der fastholdes en 

prioritering af midler til implementeringen af Struktur- og Udviklingsplanen i Psykiatri 

og Handicap. Det er en længe ventet prioritering af området, som kommer til at 

bidrage til bedre rammer for indsatserne. Vi vil også gerne fremhæve vigtigheden af 

at fastholde anlægsønsket om reparation af den udendørs belysning ved 

Socialpsykiatrisk Center i Brande. Hvis denne forbedring ikke finansieres af eksterne 

midler, vil det have en kraftig, negativ konsekvens for centret. Belysningen er på 

offentlige arealer i området omkring centret og bruges således primært af borgere i 

Brande.  

 

MED-Daginstitution og dagpleje 30-08-2021:  
Det er med stor glæde, at vi i MED-Daginstitution og Dagpleje kan notere os, at 

kommunen står med et pænt og hæderligt budgetgrundlag.  

 

Med sådan et positivt afsæt, giver det os imidlertid anledning til undring og 

bekymring, at der fortsat lægges op til en besparelse på 0,5 % på 0-6 års området 

svarende til ca. 1,2 mio. kr. i 2022. 

 

Minimumsnormeringer 

En besparelse på dagtilbudsområdet, svarende til 1,2 mio. kr. i 2022, harmonerer 

ganske enkelt ikke med den plan, som Regeringen har lagt for indfasning af 

minimumsnormeringer og med hensigten om, at de penge der tilføres kommunerne 

til brug for minimumsnormeringer, skal føre til bedre normeringer.  

 

For Ikast-Brande Kommune betyder det, at kommunen allerede har modtaget 5,4 

mio. kr. og modtager yderligere 6,8 mio. kr. fra Staten i forhold til 

minimumsnormeringerne. Derudover er der en manglende egenfinansiering på ca. 10 

mio. kr. før vi kan opfylde lovkravet i 2024. 
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Vores anbefaling er derfor, at Byrådet tager Regeringens udmeldinger omkring 

minimumsnormeringer alvorligt, og trækker den halve procents besparelse på 

dagtilbudsområdet ud af budget 2022, så vi bibeholder de 1,2 mio. kr. til forsat at 

lave kvalitet, udvikling, trivsel og læring for børnene i vores dagtilbud. Vi kunne 

endda drømme om, at området allerede nu blev tilført flere midler fremfor at forblive 

status quo, da minimumsnormeringerne skal være fuldt indfaset fra 2024. 

 

Ændring af starttidspunktet i børnehave til 3 år 

MED-Daginstitution og Dagpleje anbefaler driftsønsket til budget 2022 om at ændre 

starttidspunktet i børnehave fra 2 år og 9 måneder til 3 år. En investering i at ændre 

alderen ved overgangen fra dagpleje, privat pasning og vuggestue til børnehave til 3 

år vil betyde, at Ikast-Brande Kommune er ca. 5,1 mio. kr. tættere på at opfylde 

kravet om lovbundne minimumsnormeringer fra 2024. 

 

Der sker rigtig meget med et barns udvikling fra det er 2,9 år til 3 år. Set i et 

børneperspektiv vil 3 måneder ekstra i dagpleje eller vuggestue, med mere 

voksenopmærksomhed til det enkelte barn, være en fordel for børnenes læring og 

udvikling. Dette understøttes også forskningsmæssigt. Gode normeringer, koblet 

med høj faglig kvalitet, kan bidrage positivt til børnenes udvikling af såvel faglige 

som personlige og sociale kompetencer. Barn-voksen-interaktionen beskrives i flere 

forskningsundersøgelser som det mest afgørende parameter, når der skal arbejdes 

med kvalitet i dagtilbud. Dansk forskning viser endvidere, at gode normeringer og 

mindre børnegrupper giver mulighed for bedre barn-voksen-kontakt.  

 

Demografiafregning 

Igen i år har vi brug for at påpege, at en demografiafregning på 50% er en stor 

udfordring for dagtilbudsområdet. 

Udviklingen i børnetallet er meget svingende. Nogle år er der færre børn, og andre 

år er der flere børn end beregnet. Hvis vi skal af med 100 % pr. barn, når børnetallet 

falder og kun får 50% i refusion, når børnetallet stiger igen, udhules dagtilbuddenes 

budgetter, og der kan kun budgetlægges meget kortsigtet. 

 

Den økonomiske ramme på området er beskåret flere år i træk, og der er kun ét sted 

tilbage at spare på ressourcerne, og det er i den direkte kontakt mellem børn og 

voksne i en hverdag, der i forvejen er yderst presset på nærvær. Det pædagogiske 

personale har en vigtig opgave i at sikre høj kvalitet i det pædagogiske arbejde og 

skabe læring gennem hele dagen. Denne opgave kræver ressourcer i form af fagligt 

dygtige voksne, der har mulighed for at bruge deres faglighed frem for blot at holde 

opsyn med børnene, fordi der ikke er hænder nok. Vi er alvorligt bekymrede for 

børnenes udvikling, trivsel, læring og dannelse, for vores kollegaers arbejdsmiljø, for 

at forventninger fra forældrene ikke kan imødekommes, og for at det bliver svært at 

tiltrække arbejdskraft og nye studerende til området fremover, hvis besparelsen 

fastholdes. 
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MED-Børn og familie 31-08-2021:  
 

 Vi finder ikke, at der er udsigt til at det opstillede budget til indsats efter 

serviceloven er tilstrækkeligt og at de foreslåede sparemål på foranstaltninger 

efter serviceloven kan realiseres. Der er som noget nyt udsigt til, at budgettet 

ikke kan holde på foranstaltningsområdet i 2021. Der er tale om meget få 

uundgåelige enkeltsager, som ikke kan indeholdes i budgettet. Det vil også 

gøre sig gældende for 2022.  

 Der er arbejdet med øgede effektiviseringer i alle afdelinger og det vil være 

vanskeligt at effektivisere yderligere uden investeringer. Der skal dygtige 

medarbejdere til at løse opgaverne, og det er vigtigt at der er mulighed for 

både fastholdelse og dygtiggørelse af medarbejderne. Det er også vigtigt i 

forhold til tidlig indsats og kontrol med igangsatte foranstaltninger, at der er 

tilstrækkelig med medarbejderkapacitet til at være over opgaverne.  

 

Det kan derfor ikke hænge sammen med yderligere besparelser. Vi finder at 

besparelserne de seneste år nu har fået et omfang der overstiger 

effektiviseringsmulighederne. Det betyder derfor, at der er tale om reduktion i 

indsats og service.  

 

 Afslutningsvis ser vi det som positivt, at det ser ud til at der generelt er tæt 

på balance i budgettet og at det ser ud til at det giver økonomisk stabilitet 

med stram en styring.  

 

 

 

MED-Skole 31-08-2021: 
Sektor MED Skole har på møde den 31.08.21 drøftet budgetmaterialet og ønsker at 

afgive følgende udtalelse: 

 

Hvad blev der af sidste års velfærdsløft, og hvad er de politiske ambitioner 

med folkeskolen i Ikast-Brande? 

 

Med afsæt i mange års besparelser generelt i kommunen og derudover yderligere 

besparelser på skoleområdet specifikt, repræsenterer vi en sektor, der virkelig 

mærker den akkumulerede effekt af de mange års reduktioner. Generelt har vi snart 

levet op til den samlede besparelse på 4 % i årene fra 2018, men derudover har 

skoleområdet bidraget med yderligere besparelser i egen sektor. Her kan nævnes 

besparelse på 7 millioner kroner på specialområdet, en ikke prisfremskrevet 
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rammetildeling gennem årtier, samt det faktum, at skolerne har måttet tage ekstra 

opgaver ind, når andre områder er blevet reduceret (fx PPR, UU-området m.m.). 

 

Med afsæt i dette, kan vi ikke kraftigt nok problematisere udsigten til, at den sidste 

halve procent af de tidligere varslede besparelser måske fastholdes. Vi oplever på 

ingen måde et velfærdsløft på skolerne – tværtimod! 

 

Der har på nationalt plan været igangsat et projekt kaldet ”Folkeskolen. Vores. Hele 

livet”. Det er blevet understøttet af bl.a. Skolelederforeningen og Danmarks 

Lærerforening med henblik på at sætte fokus på vigtigheden af, at folkeskolen 

bevares som den samlende og forankrende institution, der favner mangfoldighed, 

fællesskab og skaber sammenhængskraft. Dette står i klar sammenhæng med de 

nationalpolitiske ambitioner om ”Løft af folkeskolen”. Der tildeles et stigende antal 

midler til ansættelse af lærere i folkeskolen. Derfor virker det helt modstridende, at 

de kommunale reduktioner trækker i den anden retning og begrænser den 

nationalpolitiske ambition. Dette vil betyde, at det er skolens øvrige indsatser og alle 

medarbejdergrupper generelt, der kommer til at skulle bære besparelsen, med 

alvorlige konsekvenser til følge. 

 

Her er det ikke kun 0,5 % besparelsen, der er i spil. Vi konstaterer også med 

forundring, at den paradoksale skævvridning i demografitildelingen med 50 % ind og 

100 % ud fortsat skal gælde, selvom den vil påvirke skolers drift negativt – både nu 

og på sigt. 

 

Vi konstaterer også med undren, at en ikke opfyldt borgerrettet tværgående 

besparelse på 1 million kroner nu skal finansieres på drift, hvor skoleområdet skal 

holde for med 269.000. Vi mener, at en  

sådan ikke-udmøntet besparelse burde tages af en i forvejen velpolstret 

usikkerhedspulje eller en stabil kassebeholdning.  

 

I Ikast-Brande Kommune ligger vi lavt i tildelinger og højt i det gennemsnitlige 

undervisningstimetal for lærere (770 timer). Dette presser både arbejdsmiljøet på 

skolerne og de vejledende funktioner, der skal varetages for at sikre kvaliteten i 

børnenes læring. Det er helt afgørende, at der også fremadrettet er markant fokus 

på den kvalitet, folkeskolerne i Ikast-Brande leverer. Det vil vi gerne stå på mål for, 

men ressourcerne til at løfte opgaven skal følge med, således at folkeskolen hos os 

kan rumme alle børn og samtidig løfte det faglige niveau i forhold til de landspolitiske 

ambitioner/standarder.  

 

Skoleområdet har fået store tildelinger til anlæg gennem de sidste år med store 

projekter på flere skoler. Den samlede bygningsmasse er dog kæmpe stor – det 

samme er de fortsatte behov for at være tidssvarende. Enkelte skoler venter fortsat 

på at få effektueret endog meget gamle masterplaner, ligesom andre skoler har 
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mindre, men stadig vigtige, anlægsprojekter. De fremadrettede anlægsbeløb til 

skoleområdet (27,5 mio. i alt de kommende tre år) modsvarer på ingen måde de 

nuværende beskrevne behov på op imod 150 millioner kroner! 

 

Vi har i overskriften på vores udtalelse tilladt os at spørge, hvilket ambitionsniveau I 

har på folkeskolens område i vores kommune. Vi ved I læser både dette og har læst 

tidligere høringssvar, men vi kan dog blive i tvivl om, hvorvidt der er tilstrækkelig 

politisk forståelse for den massive betydning, de akkumulerede besparelser har haft 

for skolerne. Det er ikke første gang, dette er påpeget, men akkumulationen 

fortsætter sin deroute, når besparelserne kontinuerligt bliver ved med at tilgå os!  

 

Vi konstaterer, at der fortsat vil være puljepenge til fordeling – også på vores 

område. Disse begrænsede midler har dog en helt særlig øremærkning og styring, 

mens 0,5 % besparelsen endnu en gang vil ramme det generelle område, som i 

forvejen er presset. Puljepengene ville i vores nuværende økonomiske situation, 

anvendes mere gunstigt i en generel udmøntning på de enkelte skolers 

driftsbudgetter.  

 

Afslutningsvis har vi brug for at understrege, at en halv procent isoleret set kan 

synes at være en bagatel. Men i tilfældet her er der jo ikke tale om en mindre 

detalje, men langt, langt mere. Vi håber, at der med afsæt i dette høringssvar vil 

blive plads til at få sat folkeskolen på dagsordenen i det forestående budgetseminar. 

 

 

MED-Entreprenør  
Der afgives ikke høringssvar på nuværende tidspunkt.  
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