
 
FAKTA OM: Administration og politisk organisation 
 

Beskrivelse af brugere Borgere, politikere, virksomheder, medarbejdere og ledere 

internt i organisationen, eksterne leverandører, andre offentlige 

myndigheder og andre eksterne samarbejdspartnere som f.eks. 

KL. 

Beskrivelse af opgaver 1. kommunens politiske virksomhed (herunder kommissioner, 

råd, nævn og valg) 

 

2. vedligeholdelse og rengøring m.v. af 

administrationsbygninger 

 

3. den centrale administration udfører dels: 

a. myndighedsopgaver, hvor der med hjemmel i en 

specifik lov (og/eller beslutning i byrådet) træffes 

afgørelser med direkte eller indirekte konsekvenser for 

borgere og virksomheder  

b. øvrige administrative opgaver, som omfatter opgaver 

vedr. løn- og personaleadministration, økonomistyring, 

it-administration, opgaver vedrørende HR, forskellige 

praktiske opgaver som postfordeling m.v., 

planlægningsopgaver, sekretariatsbetjening af dels 

udvalgs- og byrådsmøder og §17, stk. 4 udvalg samt af 

den administrative ledelse og den øvrige organisation, 

generelle juridiske opgaver. 

c. opgaver vedrørende formidling, politiske og 

administrative udviklingsprojekter samt opgaver i 

tilknytning til kommunens mellemkommunale 

samarbejder. 

Nøgletal og økonomi Brutto og netto driftsudgifter til politikområdet borgerservice, 

administration og politisk organisation opgjort for 

regnskabsårene 2018-2020 i 2020-priser (1.000 kr.): 

 

År Udgifter Indtægter  Netto 

2018 297.091 291.206 280.422 

2019 -46.281 -44.586 -47.715 

2020 250.810 246.621 232.707 

 

Der er i alt ca. 3.200 ansatte i kommunen. Hertil kommer 23 

politikere, ulønnede borgere, pårørende m.v. i diverse råd og 

nævn.  

 

Antal ansatte har været faldende i de seneste år, da alle områder 

er blevet pålagt årlige effektiviseringer, som er realiseret bl.a. 

ved personalereduktioner. 



 

Samlet antal ansatte i kommunen opgjort som antal 

fuldtidsbeskæftigede for regnskabsårene 2018-2020 er: 

 

År Antal fuldtidsansatte 

Antal fuldtidsansatte 

pr. 1.000 indb. 

2018 2.810 68,2 

2019 2.749 66,6 

2020 2.684 64,9 

 

Indenrigsministeriets Benchmarkenhed har i 2020 målt 

kommunernes udgifter til administration, og analysen heraf viser 

at Ikast-Brande er den 7. billigste kommune. 

Beskrivelse af 

medarbejdere på området 

Personalet i borgerservice og administration består af mange 

forskellige faggrupper, nedenstående personalegrupper udgør 

90% af personalet: 

 

 kontor og it personale 

 akademikere 

 socialrådgivere og –formidlere 

 syge og sundhedspersonale 

Særlige udfordringer Det er en udfordring, at administrationen er delt på 4 adresser – 

en i Nørre-Snede og tre i Ikast. Det er mere ressourcekrævende, 

og det er ikke muligt at opnå den samme synergieffekt i det 

tværgående samarbejde afdelingerne imellem, som der kan 

opnås, hvis medarbejderne er samlet i ét rådhus og med én 

fælles kultur. 

Hvilke handlemuligheder/ 

handlefrihed har byrådet? 

Byrådet bestemmer alene serviceniveauet på området. 

 


